Gemeenteraad: zitting van 20 april 2017

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;
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, Benny Vangelder: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Rob Jacquemyn: Raadslid;
Marc Decat: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt M1, M2, M3;
Sara De Kock: Raadslid;
Allessia Claes: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 1, 2;
Ronald Schuyten: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 1, 2;
Hans Verboven: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 1, 2;
Peter Cras: Raadslid

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

Openbare zitting

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 30/03/17;
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, Marc Decat, Willy Cortens, Joris De Vriendt,
Geert Janssens, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre,
René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art. De notulen van de zitting van 30/03/17 worden goedgekeurd.
0)
2

Kennisneming rapportering interne controle 2016.

Gelet op artikel 100 van het Gemeentedecreet dat bepaalt dat het intern controlesysteem wordt
vastgesteld door de gemeentesecretaris, na overleg met het managementteam;
Gelet op artikel 101 van het Gemeentedecreet dat bepaalt dat de gemeentesecretaris instaat voor de
organisatie en werking van het interne controlesysteem en hierover jaarlijks dient te rapporteren aan
het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad;
Gelet op het overleg van het managementteam van 27.03.2017;
Gelet op het besluit van de gemeentesecretaris van 29.03.2017;
Overwegende dat de rapportering 2016 is uitgeschreven in een document met referentie ICS 2016
EP;

Overwegende dat de rapportering 2016 ter kennisgeving dient te worden voorgelegd aan de
gemeenteraad;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Enig art. De rapportering van het interne controlesysteem zoals opgenomen in het document met
referentie ICS 2016 EP wordt ter kennis genomen.
0)
3

Vaststelling jaarrekening 2016.

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, § 2, 3° en de artikelen 171 tot en met 175;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25.06.2010, en latere wijzigingen, betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, in het bijzonder de artikelen 30 tot en met 47 (Hoofdstuk 4 – De
jaarrekening);
Gelet op het ministerieel besluit van 01.10.2010, en latere wijzigingen, tot vaststelling van de modellen
en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
Overwegende dat de gemeenteraad zich in de loop van het eerste semester van het financiële
boekjaar, dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft, uitspreekt over de
vaststelling van de jaarrekening;
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, Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Benny Vangelder
Neen:
Joris De Vriendt
Onthouding:
Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen
Besluit:
Enig art. De jaarrekening 2016, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd, wordt vastgesteld.
0)
4

Goedkeuring van aanpassing nummer 7 van het meerjarenplan 2014-2019.

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, § 2, 3° en artikel 147;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25.06.2010, en latere wijzigingen, betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, in het bijzonder de artikelen 11 tot en met 15;
Gelet op het ministerieel besluit van 01.10.2010, en latere wijzigingen, tot vaststelling van de modellen
en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, in het bijzonder de artikelen 1 en 9;
Gelet op omzendbrief BB 2016/02 van 15.07.2016 betreffende de aanpassing van de
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017;
Gelet op de vaststelling van de jaarrekening 2016 in zitting van vandaag;
Gelet op de zevende aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente, die als bijlage
bij dit besluit is gevoegd;
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, Marc Decat, Willy Cortens, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Hans Verboven, Paul Boschmans,

Marc Van Torre, René Jacobs, Greta Van Meeuwen, Benny Vangelder
Onthouding:
Besluit:
Enig art. De zevende aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019, die als bijlage bij dit besluit is
gevoegd, wordt goedgekeurd.
0)
5

Goedkeuring van budgetwijziging nummer 1 van 2017.

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, § 2, 3° en artikel 154;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25.06.2010, en latere wijzigingen, betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, in het bijzonder de artikelen 16 en 29;
Gelet op het ministerieel besluit van 01.10.2010, en latere wijzigingen, tot vaststelling van de modellen
en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, in het bijzonder artikel 4/1;
Gelet op omzendbrief BB 2016/02 van 15.07.2016 betreffende de aanpassing van de
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017;
Gelet op wijziging nummer 1 van het budget 2017, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Overwegende dat het gewijzigde budget 2017 past in het aangepaste meerjarenplan 2014-2019,
zoals goedgekeurd door de raad in zitting van vandaag;
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, Marc Decat, Willy Cortens, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Hans Verboven, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Greta Van Meeuwen, Benny Vangelder
Onthouding:
Besluit:
Enig art. De wijziging nummer 1 van het budget 2017, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd, wordt
goedgekeurd.
0)
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Rapporteringen van financieel beheerder 2016.

Gelet op artikel 94 van het Gemeentedecreet waarin bepaald wordt dat de financieel beheerder in
volle onafhankelijkheid instaat voor het debiteurenbeheer, inzonderheid de invordering van de fiscale
en niet-fiscale ontvangsten en daarover in volle onafhankelijkheid rapporteert aan het college van
burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad;
Gelet op artikel 160 van het Gemeentedecreet waarin bepaald wordt dat alle financiële verbintenissen,
die resulteren in een uitgaande nettokasstroom, onderworpen zijn aan een voorafgaand visum van de
financieel beheerder;
Gelet op artikel 165 van het Gemeentedecreet waarin bepaald wordt dat de financieel beheerder
minstens eenmaal per jaar in volle onafhankelijkheid rapporteert aan de gemeenteraad en het college
van burgemeester en schepenen over de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de
beheerscontrole en de evolutie van de budgetten;
Gelet op artikel 166 van het Gemeentedecreet waarin bepaald wordt dat de financieel beheerder
minstens eenmaal per jaar in volle onafhankelijkheid aan de gemeenteraad rapporteert over de
uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de
voorgenomen verbintenissen, zijnde het visum;
Gelet op de rapporteringen als bijlage;
Gelet op de bespreking;

Besluit:
Enig art. De gemeenteraad neemt kennis van de rapporteringen van de financieel beheerder met
betrekking tot 2016.
0)
7

Aanwending van het lestijdenpakket voor het schooljaar 2017-2018.

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 28.03.2017;
Gelet op de onderhandelingen die ter zake gevoerd werden in het Afzonderlijk Bijzonder
Onderhandelingscomité voor het gesubsidieerd officieel onderwijs van 27.03.2017 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, 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, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De prognose van het lestijdenpakket schooljaar 2017-2018 voor de gemeentelijke
basisschool 1 (Testelt) goed te keuren.
Art. 2.
Het lestijdenpakket schooljaar 2017-2018 voor de Gemeentelijke Basisschool 2 (ZichemKeiberg-Scherpenheuvel) goed te keuren.
Art. 3.
De prognose van het lestijdenpakket schooljaar 2017-2018 voor de Gemeentelijke
Basisschool 1 (Testelt) wordt aangewend als volgt:
Het lestijdenpakket vangt aan op 01.09.2017.
Lestijdenpakket kleuteronderwijs
1. organisatie kleuterklassen
Lestijdenpakket GBS 1 Testelt 2017-2018
1. Kleuteronderwijs raming telling situatie 1.10.2017
Raming klassituaties op 01.10.2017

Vestiging

Geboortejaar
2015 raming

Geboortejaar
2014

Geboortejaar
2013

Testelt

7

17

18

Geboortejaar
2012
21

Totaal

63

beschikbare gesubsidieerde lestijden:
90
SES-lestijden:
4
Raming totaal aantal beschikbare lestijden: 94
Organisatie klassen
Testelt
3,5 klassen
Uren bewegingsopvoeding
Zorgondersteuning
Totaal lestijden:

84 lestijden
6 lestijden
4 lestijden
94 lestijden

2. Aanvullende uren kinderverzorging
Beschikbare gesubsidieerde uren : 8/32
3.

Lager onderwijs Raming telling situatie 1.10.2017
Raming klassituaties op 01.10.2017
Vestiging

klas 1

klas 2

Klas 3

Klas 4

Klas 5

Klas 6

Totaal

Testelt

29

26

32

20

30

19

163

Beschikbare gesubsidieerde lestijden:
199
SES-lestijden:
9
Raming totaal aantal beschikbare lestijden: 208
Organisatie klassen
Testelt
8 klassen
192 lestijden
Lichamelijke opvoeding
8 lestijden
Katholieke Godsdienst
6 lestijden
Zorguren
2 lestijden
(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.
Totaal nodig
208 lestijden
Extra omkadering school 1
1. omkadering scholengemeenschap
Doordat we met andere scholen een scholengemeenschap vormen, krijgen we een extra
omkadering van 47 punten. Dit geeft recht op 20/36. Deze worden overkoepelend ingezet
voor school 1 en school
2. omkadering zorguren
Voor de omkadering van zorguren zijn er 122 punten beschikbaar voor school 1 en school 2
samen.
Dit zijn 85 punten (36/36) voor onze full-time zorgcoördinator en 37 punten (16/36) voor een
zorgleerkracht.
Deze zorguren worden overkoepelend ingezet voor school 1 en school 2 volgens de noden
van de leerlingen en groepen.
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 geeft recht op 25/36 .
Algemene organisatie school 1
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-Confessionele-Zedenleer
Testelt 6 cursussen
TOTAAL
6 cursussen x 3 = 18 lestijden (alles gesubsidieerd)
3. Beleidsondersteuning
Voor school 1+2 worden samen 12 lestijden beleidsondersteuning ingericht.
Art. 4.

Het lestijdenpakket schooljaar 2017-2018 voor de Gemeentelijke Basisschool 2 (ZichemKeiberg-Scherpenheuvel) wordt aangewend als volgt:
Het lestijdenpakket vangt aan op 01.09.2017.
Lestijdenpakket kleuteronderwijs

1. organisatie kleuterklassen
Lestijdenpakket GBS 2 Zichem – Keiberg – Scherpenheuvel 2017-2018
1. Kleuteronderwijs:
Raming klassituaties 2017-2018
Vestiging

Geboortejaar
2015 raming

Geboortejaar
2014

Geboortejaar
2013

Geboortejaar
2012

Totaal

Keiberg

12

14

14

17

57

Zichem

12

18

16

14

60

Scherpenheuvel

10

12

6

11

39

Totaal

156

beschikbare gesubsidieerde lestijden:
225
SES-lestijden:
13
Raming totaal aantal beschikbare lestijden: 238
Organisatie klassen
Keiberg
3 klassen
72 lestijden
Zichem
3 klassen
72 lestijden
Scherpenheuvel
3 klassen
72 lestijden
Uren bewegingsopvoeding
18 lestijden
Zorgondersteuning
4 lestijden
Totaal lestijden nodig :
238 lestijden
2. Aanvullende uren kinderverzorging
Beschikbare gesubsidieerde uren : 14/32
3. Lager onderwijs:

Raming klassituaties 2017-2018
Vestiging

klas 1

klas 2

Klas 3

Klas 4

Klas 5

Klas 6

Totaal

Keiberg

25

22

23

23

22

21

136

Zichem

13

18

20

17

20

16

104

Beschikbare gesubsidieerde lestijden:
309
SES-lestijden:
17
Raming totaal aantal beschikbare lestijden: 326
Organisatie klassen
Keiberg
6 klassen
Zichem
6 klassen
Lichamelijke opvoeding
Katholieke Godsdienst
Zorgondersteuning

144 lestijden
144 lestijden
16 lestijden
10 lestijden
12 lestijden

(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.)
Totaal nodig:
326 lestijden
Extra omkadering school 2
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 zorguren
Voor de omkadering van zorguren zijn er 122 punten beschikbaar voor school 1 en school 2
samen.
Dit zijn 85 punten (36/36) voor onze full-time zorgcoördinator en
37 punten (16/36) voor een zorgleerkracht.
Deze zorguren worden overkoepelend ingezet voor school 1 en school 2 volgens de noden
van de leerlingen en groepen.
3. omkadering ICT-coördinatie
Voor deze ICT-coördinatie zijn er voor school 2, 19 punten ter beschikking.
Dit is 1 ambt van 8/36
4. omkadering administratieve medewerker
Voor de administratieve omkadering zijn er voor school 2, 68 punten beschikbaar. Dit geeft
recht op 39/36 uren.
Algemene organisatie school 2
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
4 cursussen

TOTAAL
10 cursussen x 3 = 30 lestijden (10 uit lestijdenpakket, overige uren zijn
gesubsidieerd)
Niet-Confessionle-Zedenleer
Keiberg 6 cursussen
Zichem 4 cursussen
TOTAAL
10 cursussen x 3 = 30 lestijden (alles gesubsidieerd)
Islamitische Godsdienst (raming)
Zichem 2 cursussen
Keiberg
2 cursussen
TOTAAL
4 cursussen x 3 = 12 lestijden (alles gesubsidieerd)
3. Beleidsondersteuning
Voor school 1+2 worden samen 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 min. + verplichte opening toezicht
Lager Onderwijs : 29 lestijden van 50 min. + 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 van het lager onderwijs wordt 1 extra lestijd
besteed aan zorgverbreding.
De prestaties vallen boven het minimum van 24 lestijden en onder de maximumgrens
van 27 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.
Art. 0.
8

Goedkeuring facultatieve vrije dagen schooljaar 2017-2018.

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 28.03.2017;
Gelet op de onderhandelingen die ter zake gevoerd werden in het afzonderlijk bijzonder
onderhandelingscomité voor het gesubsidieerd officieel onderwijs van 27.03.2017 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, 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, Benny Vangelder

Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art.

De facultatieve vrije dagen voor schooljaar 2017-2018 goed te keuren.
Maandag 9.10.2017
Maandag 30.04.2018.

Art. 0.
9

Goedkeuring extra-muros activiteiten schooljaar 2017-2018.

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 28.03.2017;
Gelet op de onderhandelingen die ter zake gevoerd werden in het ABOC voor het gesubsidieerd
officieel onderwijs van 27.03.2017 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, 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, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art.

De extra-murosactiviteiten voor schooljaar 2107-2018 goed te keuren.
Plattelandsklas Testelt
Datum : 11.09.2017 – 15.09.2017
De Boerekreek Sint-Jan-in-Eremo
Zeeklas Keiberg en Zichem
Datum : 18.09.2017 – 22.09.2017
Het Reigersnest St.Idesbald – Koksijde.

Art. 0.
10 Goedkeuring wijzigingen oprichtingsakte it-punt.
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24.10.2016 met betrekking tot de toetreding tot interlokale
vereniging it-punt;
Overwegende dat op het beheerscomité van it-punt van 22.02.2017 een aantal wijzigingen aan de
oprichtingsakte werden voorgesteld voor onder andere het bekomen van BTW-vrijstelling voor de
vergoeding die it-punt aanrekent aan haar leden.

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, 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, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art. De voorgelegde addenda (wijziging oprichtingsakte interlokale vereniging it-punt) en
bijhorende bijlages (huishoudelijk reglement, lijst gemeenschappelijk personeel interlokale
vereniging it-punt, conformiteitsverklaring, tolerantie bij drempeloverschrijding) worden
goedgekeurd.
Art. 0.
11 Kennisgeving van de wijziging in de samenstelling van het beheersorgaan van het
gemeenschapscentrum van Scherpenheuvel-Zichem.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op het organiek reglement van het gemeenschapscentrum van Scherpenheuvel-Zichem,
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26.05.2014;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 07.02.2013 houdende de aanduiding van de
vertegenwoordigers van de politieke fracties van de gemeenteraad en van de gebruikers in het
beheersorgaan van het gemeenschapscentrum van Scherpenheuvel-Zichem;
Overwegende dat Martine Van Cauwenberghe, vertegenwoordiger van de NVA fractie van
Scherpenheuvel-Zichem in het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum, ontslag heeft
genomen en zal vervangen worden door Wim Smets;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Enig artikel
De gemeenteraad neemt kennis van de gewijzigde samenstelling van het
beheersorgaan van het gemeenschapscentrum van Scherpenheuvel-Zichem:
- Wim Smets, Schuttersweg 11, 3271 Zichem is aangesteld als vertegenwoordiger van
de NVA fractie van Scherpenheuvel-Zichem ter vervanging van Martine Van
Cauwenberghe.
Art. 0.
12 Goedkeuring ontwerp fietspaden N165.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid artikel 57, betreffende de
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15.07.2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in
klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Overwegende dat in zitting van de gemeenteraad van 30.06.2016 een samenwerkingsovereenkomst
werd goedgekeurd tussen de gemeenten Laakdal, Tessenderlo, Scherpenheuvel-Zichem en het
Vlaams Gewest voor de aanleg van fietspaden langs de gewestweg N165;
overwegende dat na afloop van de werken de gewestweg wordt overgedragen aan de betrokken
gemeentes;

Overwegende dat Arcadis Belgium nv, ontwerper in het project “Aanleg fietspaden N165” een ontwerp
(plannen, bestek en raming) heeft opgemaakt ter uitvoering van het project;
Overwegende dat het project momenteel werd opgedeeld in 2 fases: fase 1 loopt vanaf de
verkeerslichten van Averbode tot aan de Lakstraat, fase 2 vanaf de Lakstraat tot aan de
Turnhoutsebaan, waarbij de werken ten laste van Scherpenheuvel-Zichem opgenomen werden in de
eerste fase;
Overwegende dat vanaf de verkeerslichten tot aan het vernieuwde abdijplein er aan weerszijden een
fietspad wordt voorzien;
Overwegende dat vanaf het plein richting Veerle aan één zijde van de rijbaan een vrij liggend
tweerichtingsfietspad is voorzien;
Overwegende dat er op het grondgebied van de andere gemeentes grondinnames nodig zijn om dit te
realiseren;
Overwegende dat ter hoogte van het reeds aangelegde plein een oversteekplaats voorzien is voor de
fietsers;
Overwegende dat de indicatieve raming voor de uitvoering van de volledige fase 1 € 981.848,74 incl.
BTW bedraagt;
Overwegende dat het aandeel van de stad Scherpenheuvel-Zichem € 63.041,31 incl. BTW bedraagt,
waarvan € 59.489,23 voor 100% gesubsidieerd wordt;
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, 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, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het ontwerp (plannen en bestek) opgemaakt door Arcadis Belgium, Koningsstraat 80 te
1000 Brussel in verband met het project “Aanleg fietspaden N165” wordt goedgekeurd.
Art. 2.
De indicatieve raming voor de uitvoering van de volledige fase 1 bedraagt € 981.848,74 incl.
BTW. De indicatieve raming ten laste van Scherpenheuvel-Zichem van € 63.041,31 incl.
BTW, waarvan € 59.489,23 voor 100% gesubsidieerd wordt, wordt goedgekeurd.
Art. 3.
Het project “Aanleg fietspaden N165” wordt gegund bij wijze van open aanbesteding.
Art. 4.
De nodige kredieten zijn voorzien in het budget 2017.
Art. 0.
13 Vaststelling van de wijze van gunning, goedkeuring van de raming en de voorwaarden van
de opdracht met als voorwerp: 'Levering en plaatsing van buitenschrijnwerkerij voor de
kleuterschool te Keiberg'.
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 24;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 2;

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Levering en plaatsing aluminium buitenschrijnwerkerij
kleuterschool Keiberg” een bestek met nr. TD/ZH/03/2017 werd opgesteld door Stadsmagazijn;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 104.908,45 excl. btw of €
111.202,96 incl. 6% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2017, op
registratiesleutel 22100007/080001 (actie 1419/007/004/002/002) van de buitengewone dienst;
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, 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, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. TD/ZH/03/2017 en de raming voor de
opdracht “Levering en plaatsing aluminium buitenschrijnwerkerij kleuterschool Keiberg”,
opgesteld door Stadsmagazijn. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in
het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 104.908,45 excl. btw of € 111.202,96 incl. 6%
btw.
Art. 2.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Art. 3.
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Art. 4.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2017, op budgetcode
22100007/080001 (actie 1419/007/004/002/002) van de buitengewone dienst.
Art. 0.

Mondelinge vragen

M1 Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans betreffende plaatselijk verkeer in de
Binnenstraat.
Mondelinge vraag van raadslid Paul Boschmans aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb een praktische vraag i.v.m. de werken die in Messelbroek aan de Pannestraat en de
Tieltsebaan bezig zijn.
Zou het misschien mogelijk zijn, ik weet niet of dat gaat, om de Binnenstraat open te stellen. Er is
geen toegankelijk plaatselijk verkeer, dus mensen die daar door rijden zijn in overtreding als ze langs
die weg naar de Keiberg willen rijden.
Zou het misschien mogelijk zijn om dat tijdelijk aan te passen en daar ook doorgaand verkeer toe te
laten. Dit is ook in het belang van een handelszaak die daar gevestigd is, de apotheek.’
Antwoord van Burgemeester Claes namens het college van burgemeester en schepenen:’
‘Ja, wij hebben die vraag gekregen. Wij hebben eigenlijk een dubbele vraag gekregen.
Wij hebben enerzijds een vraag van een aantal inwoners: kijk er is hier plaatselijk verkeer en het wordt
niet gerespecteerd, zie daar meer op toe.
Anderzijds wordt gevraagd van doe het bord daar weg zodat er doorgaand verkeer is.
Ik denk niet dat het de bedoeling is dat we hier doorgaand verkeer gaan creëren.
Er is een omleiding. Ondertussen is dat bordje ook aangebracht. Wij hebben contact gehad met die
mevrouw, ze mocht dat ook aanbrengen en dat is ondertussen gedaan, de apotheek is nu ook
aangegeven. Maar het plaatselijk verkeer is strikt gezien heel moeilijk te controleren door de politie, in
de praktijk is dat nu eenmaal zo.
Langs de andere kant is het zo, als we het plaatselijk verkeer zouden wegnemen, dan gaat er
misschien nog meer oneigenlijk verkeer komen. Het is zo een beetje een tweestrijd maar ik snap de

vraag en ik heb gevraagd aan de mensen van de politie om dat samen met de verkeersdienst te
bekijken maar ondertussen is, wat de apotheek betreft, gisteren of eergisteren dat bordje
aangebracht.’
Antwoord van raadslid Paul Boschmans:
‘Is dat een officieel bordje?’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Neen, dat heeft ze zelf aangebracht met apotheek en een groen kruis heb ik gezien.’
Antwoord van raadslid Paul Boschmans:
‘Ik heb het ook zien hangen maar ik wist niet wie het gehangen heeft.’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Dus doorgaand verkeer is daar moeilijk. Het is ook eigenlijk niet gepast omdat je dan ook op die
werken terecht komt. Ik zie ook aan de Binnenstraat zelf is die hoek daar ook al weg gereden. Er komt
daar eigenlijk veel verkeer dat daar niet hoeft te zijn. Dus je moet dat doorgaand verkeer daar echt
vermijden voor de veiligheid. Het was trouwens ook de vraag van de buurtbewoners.
Dus het wil zeggen dat de vragen tegenstrijdig zijn.’
Antwoord van raadslid Paul Boschmans:
‘Dank u, het bijzonderste was uiteraard dat voor de bereikbaarheid van de apotheek.’
Antwoord van schepen Marleen Van Meeuwen:
‘Die is bereikbaar zo.’
Antwoord van raadslid Paul Boschmans:
‘Dank u.’
Art. 0.
M2 Mondelinge vraag van raadslid J. De Vriendt betreffende de stand van zaken inzake
wateroverlast.
Mondelinge vraag van raadslid Joris De Vriendt aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ja mevrouw de Voorzitter, ik heb 2 kleine technische vragen.
Mijn eerste vraag betreft ons debat van afgelopen zomer naar aanleiding van de langdurige
wateroverlast. Ik had aan de verschillende schepenen die verschillende elementen van die materie
onder hun bevoegdheid hebben beloofd om daarop terug te komen. Ik had graag nu na een aantal
maanden weer eens gehoord welke stappen dat er eventueel gezet zijn in het oplossen van een
aantal knelpunten. Ik had gesuggereerd van daar een lijst van te maken met een aantal prioriteiten,
daar is altijd een beetje dubbelzinnig op geantwoord.
Het is niet duidelijk of er een prioriteitenlijsten is . Ik had graag geweten zijn er ook al evoluties in
bepaalde dossiers en bepaalde maatregelen genomen.
Ik had graag de stand van zaken rond het overstromingsaspect, erosiemaatregelen, aanpassingen
rioleringen enzoverder, contact met Aquafin, noem maar op.’
Antwoord van de Burgemeester Claes namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik denk dat ik misschien globaal kan proberen te antwoorden en hier moeilijk in detail kunnen gaan.
Er is inderdaad een inventaris gemaakt van al die probleemgevallen er is een aantal keren over
vergaderd met de mensen van de technische dienst, dus de lijst is er.
Een aantal stappen zijn gezet een aantal moeten nog gezet worden. Ik stel voor dat die lijst een keer
getrokken wordt.’
Antwoord van raadslid Joris De Vriendt:
‘Misschien zijn er een aantal die in het oog springen.’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Vraag jij een schriftelijk antwoord of een mondeling’.

Antwoord van raadslid Joris De Vriendt:
‘U mag mij iets uitgebreider antwoord bezorgen maar als jij een aantal leuke dingen te melden hebt.
Burgemeester als je dat kunt oplossen.’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Dat heeft niets te maken met leuk zijn.’
Antwoord van Schepen Van Meeuwen:
‘Er zijn een aantal zaken uitgevoerd door de technische dienst. Je weet dat wij bij de begroting
besproken hebben dat, naar Aquafin toe daar Op ’t Hof, wij een aantal maatregelen gaan nemen.’
Antwoord van raadslid Joris De Vriendt:
‘Dat wacht ik af.’
Art. 0.
M3 Mondelinge vraag van raadslid J. De Vriendt betreffende zone 30 in het stadscentrum van
Scherpenheuvel.
Mondelinge vraag van raadslid Joris De Vriendt aan het college van burgemeester en schepenen:
de
‘Mijn 2 vraagje: het stadscentrum Scherpenheuvel is zone 30 ingericht. Los van alle bedenkingen
over het nut en houdbaarheid en het handhaven van zone 30 wil ik toch even opmerken dat voor
mensen die de situatie kennen het niet altijd even duidelijk is dat er plotseling iets veranderd is. Een
aantal borden, vooral als men van de kant van Diest komt, men weet de weg, het is een heel klein
bordje, mensen zien het gewoonweg niet. Ik zou niet willen dat de politie dingen moet doen of
verbaliseren door situaties waar de mensen eigenlijk amper van op de hoogte zijn.
We hebben natuurlijk een wildgroei in dit land van verkeersborden en het is niet de bedoeling van
nog meer verkeersborden te plaatsen en ze nog 10 keer groter te maken. Duidelijke signalisatie is iets
waar Vlaanderen zeker niet in uitblinkt. Ik zou toch wel willen vragen, in overleg met de Gewestelijke
diensten, om toch te zorgen dat als men dat doet, de zone 30, dat duidelijk is en efficiënt is.’
Antwoord van Burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Die borden staan maar er moeten op het wegdek bij de invalswegen nog grote stickers komen. Die
zijn een beetje in vertraging. We hebben dan de borden gezet en binnen een aantal weken worden die
stickers aangebracht. Dat werd uitbesteed aan een firma. Ze hebben van die zone 30-stickers voor bij
het binnenkomen. Dat gaan we dan aanbrengen en dan is het toch beter aangegeven. Het is een
terechte opmerking die je maakt.’
Antwoord raadslid Joris De Vriendt: dus het werd uitbesteed aan een firma
‘Goed . Ik zal het ten gepaste tijden evalueren’
Antwoord van Burgemeester Claes :
‘We hebben gevraagd dat men die zo snel mogelijk zou aanbrengen om de redenen die je aanhaalt,
inderdaad.’
Antwoord raadslid Joris de Vriendt:
‘Ok, dank u wel.’
Art. 0.

De vergadering wordt gesloten om 21.52 uur.
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting.
Op bevel,
Gemeentesecretaris

Voorzitter van de gemeenteraad

Liesbeth Verdeyen

Arlette Sannen

