Gemeenteraad: zitting van 01 juni 2017

VERSLAG
Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Arlette Sannen: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Voorzitter van de gemeenteraad dd. voor agendapunt 14;
Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh: Schepenen;
Marc Decat, Willy Cortens, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Arlette Sannen: Voorzitter van de gemeenteraad verontschuldigd voor
agendapunt 14;
Marie Jeanne Hendrickx: Schepen;
Rob Jacquemyn: Raadslid;
Joris De Vriendt: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt M1, M2;
Sara De Kock, Geert Janssens, Marc Van Torre: Raadsleden

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 20/04/17;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art. De notulen van de zitting van 20/04/17 worden goedgekeurd.
0)
2

Gewone algemene vergadering Finilek van 16.06.2017: 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 21.03.2017 met de officiële uitnodiging tot de gewone algemene vergadering
van Finilek op 16.06.2017, die volgende agenda heeft:
1.
Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016.
2.
Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2016.

3.

Goedkeuring van de jaarrekening 2016 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en
toelichting.
4.
Kwijting aan de bestuurders en de commissarisrevisor.
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, Marc Decat,
Willy Cortens, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen,
Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Joris De Vriendt
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de gewone algemene vergadering van Finilek op 16.06.2017 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 2016.
2.
Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2016.
3.
Goedkeuring van de jaarrekening 2016 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en
toelichting.
4.
Kwijting aan de bestuurders en de commissarisrevisor.
5.
Statutaire benoemingen.
6.
Statutaire mededelingen.
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de gewone algemene vergadering
van Finilek van 16.06.2017 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.
Art. 0.
3

Gewone algemene vergadering IGS Hofheide van 20.06.2017: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan vertegenwoordiger.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGS Hofheide, opdrachthoudende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de brief van 18.04.2017 met de officiële uitnodiging tot de gewone algemene vergadering
van IGS Hofheide op 20.06.2017, die volgende agenda heeft:
1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 20 december
2016
2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2016
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
4. Werking van het crematorium
5. Varia
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:

Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de gewone algemene vergadering van IGS Hofheide op
20.06.2017 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 20
december 2016
2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2016
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
4. Werking van het crematorium
5. Varia
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de gewone algemene vergadering
van IGS Hofheide van 20.06.2017 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGS Hofheide, Jennekensstraat
5, 3221 Holsbeek.
Art. 0.
4

Gewone algemene vergadering Iverlek van 16.06.2017: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan vertegenwoordiger.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Iverlek, 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;
Overwegende dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger op de algemene
vergadering dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de brieven van 17.03.2017 en 05.04.2017 met de officiële uitnodiging tot de gewone
algemene vergadering van Iverlek op 16.06.2017, die volgende agenda heeft:
1.
Statutenwijzigingen:
a. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de
commissaris met staat van activa en passiva per 31 december 2016 – in het kader
van artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging
van het doel
b. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
c. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij
authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te
passen.
2.
Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de
activiteit warmte
3.
Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2016
4.
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31.12.2016 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
5.
Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2016
6.
Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Iverlek aan Eandis
System Operator cvba en Fluvius cvba
7.
Statutaire benoemingen
8.
Statutaire mededelingen.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,

Neen:
Onthouding:

Jan Boeckx, Paul Boschmans, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen,
Peter Cras, Benny Vangelder
Joris De Vriendt

Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de gewone algemene vergadering van Iverlek op 12.12.2014 en
de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
worden goedgekeurd:
1.
Statutenwijzigingen:
a. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de
commissaris met staat van activa en passiva per 31 december 2016 – in het kader
van artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging
van het doel
b. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
c. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij
authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te
passen.
3.
Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2016
4.
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31.12.2016 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
5.
Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2016
6.
Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Iverlek aan Eandis
System Operator cvba en Fluvius cvba
7.
Statutaire benoemingen
8.
Statutaire mededelingen.
Voor wat betreft agendapunt 2 wordt de beslissing inzake de beheersoverdracht nog niet
genomen.
Art. 2.
Art. 3.

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de
opdrachthoudende vereniging Iverlek.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de gewone algemene vergadering
van Iverlek van 16.06.2017 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.

Art. 0.
5

Algemene vergadering Cipal van 16.06.2017: 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 16.06.2017, 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 enkelvoudig
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016
3.
Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016,
afgesloten op 31 december 2016
4.
Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016

5.
6.
7.
8.
9.

Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016,
afgesloten op 31 december 2016
Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2016
Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
Rondvraag
Goedkeuring van het verslag, staande vergadering

Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de algemene vergadering van Cipal op 16.06.2017 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 enkelvoudig
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016
3.
Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016,
afgesloten op 31 december 2016
4.
Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016
5.
Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016,
afgesloten op 31 december 2016
6.
Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2016
7.
Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
8.
Rondvraag
9.
Goedkeuring van het verslag, staande vergadering
Art. 2.

Art. 3.

De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Cipal
van 16.06.2017 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Cipal, Bell-Telephonelaan 2D,
2440 Geel.

Art. 0.
6

Algemene Jaarvergadering TMVW IC van 30.06.2017: Goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan vertegenwoordiger.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij TMVW IC;
Gelet op de brief van 05.2017 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van TMVW IC
op 30.06.2017, die volgende agenda heeft:
1.
Toetredingen en uitbreiding van toetredingen
2.
Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en
uitbreidingen van toetredingen
3.
Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2016
4.
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016
5.
Kennisname van het verslag van het college van commissarissen
6.
Kennisname van de verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR)
7.
Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en commissaris-revisor (lid IBR)

8.
Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités
9.
Benoeming van bestuurders in de Raad Van Bestuur
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de algemene vergadering van TMVW IC op 30.06.2017 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
wordt goedgekeurd:
1.
Toetredingen en uitbreiding van toetredingen
2.
Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en
uitbreidingen van toetredingen
3.
Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2016
4.
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016
5.
Kennisname van het verslag van het college van commissarissen
6.
Kennisname van de verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR)
7.
Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en commissaris-revisor (lid IBR)
8.
Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités
9.
Benoeming van bestuurders in de Raad Van Bestuur
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van TMVW
IC van 30.06.2017 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 TMVW IC, Stropstraat 1, 9000
Gent.
Art. 0.
7

Buitengewone Algemene Vergadering TMVW IC van 30.06.2017: Goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan vertegenwoordiger.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
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 decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna het DIS),
in het bijzonder artikel 25 e.v.;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij TMVW;
Gelet op het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende
intercommunales, waarmee bij het decreet van 24 april 2014 instemming werd betuigd, ingevolge
waarvan de werking en organisatie van TMVW aangepast dient te worden aan het DIS;
Gelet op het feit dat TMVW voornemens is om, teneinde zijn werking en organisatie aan te passen
aan het DIS, over te gaan tot een geheel van samenhangende verrichtingen die een transitie naar het
voormelde decreet zullen bewerkstelligen. Deze verrichtingen omvatten de oprichting van een nieuwe
dienstverlenende vereniging, de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Services
(afgekort TMVS) door TMVW en een reeks van de huidige A-vennoten van TMVW. Naast een inbreng
in cash in TMVS door TMVW in eigen naam en voor eigen rekening enerzijds en anderzijds een
inbreng in cash die door TMVW wordt voorgeschoten voor de medeoprichters van TMVS, zal TMVW
ter gelegenheid van deze oprichting overgaan tot een inbreng in natura van de divisie Aanvullende
Diensten in TMVS. De aandelen in het kapitaal van TMVS die TMVW in ruil voor deze inbreng in
natura van de divisie Aanvullende Diensten ontvangt, zal TMVW bij wijze van scheidingsaandeel
uitkeren aan de A-vennoten die samen met haar TMVS oprichten en uittreden uit TMVW ten belope
van hun A-aandelen (waaraan de divisie aanvullende diensten ten grondslag ligt) (“aandelenswap”).

Ten slotte zal TMVW overgaan tot een wijziging van haar statuten teneinde deze te conformeren aan
het DIS.
Gelet op het feit dat het overlegorgaan opgericht overeenkomstig artikel 25 van het decreet houdende
de intergemeentelijke samenwerking met het oog op het bestuderen van de mogelijkheden en
voorwaarden voor de oprichting van TMVS, overeenkomstig artikel 26 van hetzelfde een
oprichtingsdossier ter beschikking heeft gesteld waarin de volgende documenten opgenomen zijn:
i.
een omstandige motiveringsnota;
ii.
een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan
verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie van de
dienstverlenende vereniging;
iii.
een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de
bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de controlemogelijkheden
op de uitvoering;
iv.
een ontwerp van statuten;
Gelet op de presentatie “Oprichting TMVS” die een concretisering bevat van de principes uiteengezet
in het hogervermelde oprichtingsdossier en die eveneens werd goedgekeurd door het voormelde
overlegorgaan. Deze presentatie maakt een integraal onderdeel uit van het oprichtingsdossier;
Gelet op het feit dat de A-vennoten van TMVW die zullen deelnemen aan de oprichting van TMVS, in
eigen naam en voor eigen rekening zullen inschrijven op nieuwe aandelen in TMVS, ter gelegenheid
van de oprichting, maar dat de betaling van de volstorting van deze aandelen zal worden
voorgeschoten door TMVW.
Gelet op de samenvattende TMVS kapitalisatietabel die een overzicht weergeeft van het kapitaal en
het aandeelhouderschap van TMVS bij oprichting en de daaropvolgende kapitaalsverrichtingen.
Gelet op het overzicht van terug te nemen F1-aandelen.
Gelet op het overzicht van terug te nemen TK- en DK –aandelen.Gelet op het bijzonder verslag
overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel
63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de hogervermelde inbreng in
natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS opgesteld door TMVW als
medeoprichter van TMVS;
Gelet op het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van
vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke
samenwerking inzake de hogervermelde inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door
TMVW in TMVS opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te
Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door de Tim Van Hullebusch,
bedrijfsrevisor;
Gelet op artikel 29 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
ingevolge waarvan het besluit tot deelname van TMVW aan het intergemeentelijk
samenwerkingsverband TMVS tot de bevoegdheid van de algemene vergadering van TMVW behoort;
Gelet op het dossier inzake de statutenwijziging van TMVW, waarin de volgende documenten werden
opgenomen:
i.
de “Krachtlijnen nota” met daarin vervat een artikelsgewijze bespreking van de voorgestelde
wijzigingen aan de statuten van TMVW;
ii.
een ontwerp van de gewijzigde statuten van TMVW met als bijlagen:
a.
de lijst van vennoten, de activiteit(en) met geografische sectie waarvoor zij zijn aangesloten en
de regio waartoe zij behoren;
b.
de lijst van vennoten met vermelding van het aantal aandelen per vennoot;
c.
het financieringsreglement Zuivering en Wegenis;
d.
het financieringsreglement inzake de secundaire activiteit;
Gelet op de artikelen 23, 35 en 39 van de ontwerpstatuten van TMVW met betrekking tot de
samenstelling van respectievelijk de raad van bestuur, de regionale adviescomités voor
domeindiensten en de regionale adviescomités voor secundaire diensten.
Gelet op het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen
inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW opgesteld door de raad van bestuur van TMVW;
Gelet op het controleverslag van de commissaris van TMVW overeenkomstig artikel 413 van het
Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW opgesteld door
Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-DenijsWestrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor;
Gelet op de uitnodigingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVW die gehouden
zal worden op 30 juni 2017, waarin tevens de agenda werd meegedeeld en de agendapunten werden
toegelicht;

Gelet op de overige ondersteunende documenten in verband met de hierboven geschetste
verrichtingen die ontvangen werden door de gemeente;
Gelet op het feit dat de gemeente op heden geen A-vennoot is van TMVW, en de gemeenteraad
dienvolgens dient te beslissen over het standpunt van de gemeente als vennoot van TMVW op de
voormelde algemene vergadering;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda’s en aan elk individueel agendapunt van de
buitengewone algemene vergadering van TMVW die gehouden zal worden op 30 juni 2017.
Art. 2.
Zijn goedkeuring te verlenen aan het oprichtingsdossier van TMVS.
Art. 3.
Zijn goedkeuring te verlenen aan de inschrijving op en volstorting in cash van A-aandelen
van TMVS door TMVW ter gelegenheid van de oprichting van TMVS zoals uiteengezet in de
TMVS kapitalisatietabel.
Art. 4.
Zijn goedkeuring te verlenen aan (i) de inschrijving op en volstorting in cash van A-aandelen
van TMVS door de mede-oprichtende deelnemers ter gelegenheid van de oprichting van
TMVS en (ii) de voorfinanciering van de volstorting van deze aandelen door het voorschieten
door TMVW van deze volstorting door de desbetreffende deelnemers, een en ander zoals
uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel.
Art. 5.
Zijn goedkeuring te verlenen aan en het controleverslag van de bedrijfsrevisor
overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als
nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de
inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS opgesteld door
Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051
Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor.
Art. 6.
Zijn goedkeuring te verlenen aan het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 395 van het
Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het
decreet intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie
Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS opgesteld door TMVW.
Art. 7.
Zijn goedkeuring te verlenen aan de verrichting waarbij TMVW de divisie Aanvullende
Diensten inbrengt in TMVS ter gelegenheid van diens oprichting, zoals nader omschreven in
het bijzonder verslag inzake de inbreng in natura en het controleverslag van de
bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura leidende tot een uitgifte van A-aandelen in TMVS
aan TMVW zoals uiteengezet in de TMVS kapitalisatietabel.
Art. 8.
Zijn goedkeuring te verlenen aan de oprichting van TMVS middels een inbreng in natura en
een inbreng in cash.
Art. 9.
Zijn goedkeuring te verlenen aan de overgangsbepalingen van TMVS waaronder de
toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen sedert 1 april 2017, de
bepaling van het eerste boekjaar dat een einde zal nemen op 31 december 2017 waardoor
de eerste jaarvergadering plaats zal vinden op de derde vrijdag volgend op de eerste juni
van het jaar 2018 en aan het verlenen van een machtiging aan iedere bestuurder met recht
van indeplaatsstelling, teneinde alle vereiste administratieve formaliteiten met betrekking tot
het voorgaande besluit te vervullen.
Art. 10. Zijn goedkeuring te verlenen aan het wijzigen van de aard van het scheidingsaandeel van de
A-aandelen zoals opgenomen in artikel 21 van de statuten van TMVW, met dien verstande
dat het mogelijk wordt gemaakt het scheidingsaandeel uit te keren in natura.
Art. 11. Zijn goedkeuring te verlenen aan de terugname van A-aandelen door ieder van de Avennoten die daartoe de wens uitdrukken.
Art. 12. Zijn goedkeuring te verlenen aan de uitkering van een scheidingsaandeel aan de voormelde
A-vennoten:
(a) aan de A-vennoten die besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS:
scheidingsaandeel in natura in de vorm van A-aandelen in TMVS, zoals uiteengezet in de
TMVS kapitalisatietabel; de aandelen die aldus bij wijze van scheidingsaandeel in natura

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19.

Art. 20.

Art. 21.

Art. 22.

Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.

Art. 26.

Art. 27.

zullen worden uitgekeerd, zijn die aandelen in TMVS die aan TMVW werden uitgereikt als
vergoeding voor de hoger vermelde inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten;
(b) aan de A-vennoten die niet besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS:
door de scheidingsaandeel door de uitkering van de waarde van de A-aandelen in cash.
Zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur
teneinde de uittreding van de betrokken A-vennoten met betrekking tot de A-aandelen in te
schrijven in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een scheidingsaandeel.
Zijn goedkeuring te verlenen aan de automatische gedeeltelijke terugname van de F1aandelen ingevolge de door de A-vennoten verrichtte terugname van A-aandelen en tot
toekenning van het scheidingsaandeel, een en ander zoals uiteengezet in overzicht van
terug te nemen F1-aandelen.
Zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur
teneinde de gedeeltelijke terugname van de F1-aandelen in het aandelenregister van TMVW
in te schrijven en tot uitkering van een scheidingsaandeel.
Zijn goedkeuring te verlenen aan de omvorming en splitsing van de A-aandelen van TMVW
andere dan deze waarvan de terugname op de algemene vergadering van TMVW van 30
juni 2017 zal worden goedgekeurd, naar F2-aandelen van TMVW en de daaropvolgende
schrapping van de categorie van A-aandelen ingevolge voormelde omvorming.
Zijn goedkeuring te verlenen aan de gedeeltelijke terugname van de TK- en DK -aandelen
door de vennoten die die daartoe de wens zouden uitdrukken, ingevolge de groepering van
deze aandelen ter gelegenheid van de statutenwijziging en teneinde de
afrondingsverschillen bij de ze groepering van aandelen weg te werken en tot toekenning
van het scheidingsaandeel, een en ander zoals uiteengezet in het overzicht van terug te
nemen TK- en DK -aandelen.
Zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een volmacht aan de raad van bestuur
teneinde de gedeeltelijke terugname van de TK- en DK -aandelen in het aandelenregister
van TMVW in te schrijven en tot uitkering van een scheidingsaandeel.
Zijn goedkeuring te verlenen aan het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 413 van het
Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel van TMVW,
opgesteld door de raad van bestuur van TMVW.
Zijn goedkeuring te verlenen aan het controleverslag van de commissaris van TMVW
overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van
het statutair doel van TMVW opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren, met
maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem,
vertegenwoordigd door Tim Van Hullebusch, bedrijfsrevisor.
Zijn goedkeuring te verlenen aan de wijziging van het statutair doel van TMVW zoals nader
uiteengezet in het bijzonder verslag en het controleverslag inzake de wijziging van het
statutair doel van TMVW, beiden opgesteld overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van
vennootschappen.
Zijn goedkeuring te verlenen aan de artikelsgewijze wijziging van de artikelen 1 tot en met 71
van de statuten van TMVW om deze in overeenstemming te brengen met het voorstel tot
statutenwijziging en doelswijziging van TMVW en schrapping van de artikelen 72 en 73 van
de statuten van TMVW een en ander teneinde de statuten te conformeren aan de
bepalingen van het decreet van 6 juni 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Zijn goedkeuring te hechten aan het huishoudelijk reglement van TMVW.
Zijn goedkeuring te verlenen aan de vaststelling van de mandaatsbeëindiging van het
college van commissarissen.
Aan de vertegenwoordigers opdracht te geven om hun stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen op de gemeenteraad van heden en zo aan deze beslissingen
uitvoering te geven.
Zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een machtiging aan ieder geassocieerd
notaris van de notarissenassociatie NOTAS met standplaats te Gent, om een
gecoördineerde tekst van de statuten van TMVW op te stellen in overeenstemming met de
voornoemde wijziging van de statuten (met inbegrip van de wijziging van het
maatschappelijk doel).
Zijn goedkeuring te verlenen aan het verlenen van een machtiging aan de algemeen
directeur van TMVW met recht van indeplaatsstelling teneinde alle vereiste administratieve
formaliteiten met betrekking tot de voorgaande besluiten te vervullen.

Art. 28.

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit
waaronder het onverwijld bezorgen van een afschrift van deze beslissing aan TMVW,
Stropstraat 1, 9000 Gent.

Art. 0.
8

Gewone algemene vergadering Finilek van 16.06.2017: 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 21.03.2017 met de officiële uitnodiging tot de gewone algemene vergadering
van Finilek op 16.06.2017;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Ben Mattheus (vertegenwoordiger)
- Lieve Renders (plaatsvervangend vertegenwoordiger)
Ben Mattheus
Ja:
16
Neen:
6
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Lieve Renders
Ja:
21
Neen:
1
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Ben Mattheus, gemeenteraadslid, wonende te Eikeveldstraat 31, 3272 ScherpenheuvelZichem, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger en Lieve Renders,
schepen, wonende te Groenstraat 53, 3270 Scherpenheuvel-Zichem, wordt aangeduid als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de gewone
algemene vergadering van Finilek op 16.06.2017.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Finilek, p/a Intermixt,
Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.
Art. 0.
9

Gewone algemene vergadering IGS Hofheide van 20.06.2017: aanstelling van een
vertegenwoordiger.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGS Hofheide, opdrachthoudende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de brief van 18.04.2017 met de officiële uitnodiging tot de gewone algemene vergadering
van IGS Hofheide op 20.06.2017;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Ben Mattheus (vertegenwoordiger)

Ben Mattheus
Ja:
15
Neen:
6
Onthoudingen:
1
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Ben Mattheus, wonende te Eikeveldstraat 31, 3272 Scherpenheuvel-Zichem,
gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen
aan de buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide op 20.06.2017.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGS Hofheide, Jennekensstraat
5, 3221 Holsbeek.
Art. 0.
10 Algemene Jaarvergadering TMVW IC van 30.06.2017: aanstelling van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij TMVW IC;
Overwegende dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering
bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden
herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de brief van 05.05.2017 met de officiële uitnodiging tot de Algemene Jaarvergadering van
TMVW IC op 30.06.2017;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Marleen Van Meeuwen (vertegenwoordiger)
- Kris Peetermans (plaatsvervangend vertegenwoordiger)
Marleen Van Meeuwen
Ja:
22
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Kris Peetermans
Ja:
22
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Marleen Van Meeuwen, wonende te Ernest Claesstraat 51, 3271 Scherpenheuvel-Zichem,
schepen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger en Kris Peetermans, wonende te Oude
Bergstraat 45, 3271 Scherpenheuvel-Zichem, wordt aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de Algemene Jaarvergadering van
TMVW IC op 30.06.2017.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van TWVW IC, Stropstraat 1, 9000
Gent.
Art. 0.
11 Buitengewone Algemene Vergadering TMVW IC van 30.06.2017: aanstelling van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij TMVW IC;
Overwegende dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een algemene vergadering
bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke

benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden
herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de brief van 05.05.2017 met de officiële uitnodiging tot de Buitengewone Algemene
Vergadering van TMVW IC op 30.06.2017;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Marleen Van Meeuwen (vertegenwoordiger)
- Kris Peetermans (plaatsvervangend vertegenwoordiger)
Marleen Van Meeuwen
Ja:
22
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Kris Peetermans
Ja:
22
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Marleen Van Meeuwen, wonende te Ernest Claesstraat 51, 3271 Scherpenheuvel-Zichem,
schepen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger en Kris Peetermans, wonende te Oude
Bergstraat 45, 3271 Scherpenheuvel-Zichem, wordt aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene
Vergadering van TMVW IC op 30.06.2017.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van TWVW IC, Stropstraat 1, 9000
Gent.
Art. 0.
12 Adviesverlening rekening 2016 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 2016 van kerkfabriek Sint-Jan Baptist te Averbode,
vastgesteld door de kerkraad op 24.01.2017, met een exploitatieoverschot van € 5.140,51 en geen
investeringsoverschot of investeringstekort;
Overwegende dat dit resultaat van de jaarrekening 2016 overeenstemt met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2016;
Overwegende dat vanaf 2016 de verrichtingen van de abdijkerk en de dorpskerk opgesplitst worden
en dat de werkingskosten voor de abdijkerk volledig terugbetaald worden door de abdij;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2016 een gemeentelijke exploitatietoelage van € 9.513,50
ontvangen heeft en geen investeringstoelage;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2016 de renteloze lening van € 30.895,94 van de abdijkerk, voor
het prefinancieren van de toelagen van het gewest en van de provincie voor het buitenschrijnwerk en
voor het prefinancieren van het aandeel van twee andere kerkfabrieken in het archief, heeft
terugbetaald zodat het investeringsoverschot van jaarrekening 2015 wordt weggewerkt;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2016 de provinciale en de gewestelijke toelage voor het
buitenschrijnwerk ontvangen heeft;
Overwegende dat de kerkfabriek op 31.12.2016 geen openstaande vorderingen of schulden heeft;

Gelet op de toelichtingen bij de jaarrekening namelijk: begeleidende nota, kastoestand op 31.12.2016
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 een aanleiding
geeft tot volgende opmerking: de ontvangst van € 5.625,00 van de provinciale toelage voor de
vervanging van het buitenschrijnwerk werd niet mee opgenomen in de investeringsfiche. Daardoor
vertoont de fiche een tekort van € 5.625,00;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, René Jacobs, Ben Mattheus, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Besluit:
Enig art. Er wordt gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2016 van kerkfabriek Sint-Jan Baptist
te Averbode die afsluit met een exploitatieoverschot van € 5.140,51 en geen
investeringsoverschot of investeringstekort.
Art. 0.
13 Adviesverlening rekening 2016 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 2016 van kerkfabriek Sint-Jozef te Keiberg, vastgesteld door
de kerkraad op 03.04.2017, met een exploitatieoverschot van € 7.745,08 en een
investeringsoverschot van € 12.000,01;
Overwegende dat dit resultaat van de jaarrekening 2016 overeenstemt met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2016;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2016 een gemeentelijke exploitatietoelage van € 4.556,21 en een
gemeentelijke investeringstoelage van € 3.083,93 ontvangen heeft;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2016 schilderwerken aan de dakgoten van de kerk heeft laten
uitvoeren voor een bedrag van € 4.405,61 waarvan € 1.321,68 werd gefinancierd via een provinciale
subsidie voor de ondersteuning van het onderhoud van waardevolle gebouwen en klein historisch
erfgoed in beheer van openbare besturen en € 3.083,93 via een gemeentelijke investeringstoelage;
Overwegende dat de kerkfabriek op 31.12.2016 geen openstaande vorderingen of schulden heeft;
Gelet op de toelichtingen bij de jaarrekening namelijk: begeleidende nota, kastoestand op 31.12.2016
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, Marc Decat,
Willy Cortens, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, René Jacobs, Ben Mattheus, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras

Besluit:
Enig art. Er wordt gunstig advies verleend aan de rekening 2016 van kerkfabriek Sint-Jozef te Keiberg
die afsluit met een exploitatieoverschot van € 7.745,08 en een investeringsoverschot van €
12.000,01.
Art. 0.
14 Adviesverlening rekening 2016 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 2016 van kerkfabriek Sint-Michiel te Messelbroek, vastgesteld
door de kerkraad op 28.12.2016, met een exploitatieoverschot van € 48.019,38 en geen
investeringsoverschot of investeringstekort;
Overwegende dat dit resultaat van de jaarrekening 2016 overeenstemt met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2016;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2016 geen gemeentelijke toelagen ontvangen heeft;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2016 geen investeringen heeft uitgevoerd en er bijgevolg geen
geactualiseerde inventarisfiches voor de lopende investeringsprojecten worden bijgevoegd;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2016 geen interne kredietaanpassingen uitgevoerd heeft;
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 31.12.2016
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:
Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, René Jacobs, Ben Mattheus, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Besluit:
Enig art. Er wordt gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2016 van kerkfabriek Sint-Michiel te
Messelbroek die afsluit met een exploitatieoverschot van € 48.019,38 en geen
investeringsoverschot of investeringstekort.
Art. 0.
15 Adviesverlening rekening 2016 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 2016 van kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua
te Okselaar, vastgesteld door de kerkraad op 13.03.2017, met een exploitatieoverschot van €
11.238,67 en een investeringsoverschot van € 99.278,23;
Overwegende dat dit resultaat van de jaarrekening 2016 overeenstemt met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2016;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2016 een gemeentelijke exploitatietoelage van € 10.801,60 en een
gemeentelijke investeringstoelage van € 12.598,18 ontvangen heeft;
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 2016 elektriciteitswerken heeft laten uitvoeren in de kerk voor een
bedrag van € 14.549,76 waarvan € 1.951,58 werd gefinancierd via een provinciale subsidie voor de
ondersteuning van het onderhoud van waardevolle gebouwen en klein historisch erfgoed in beheer
van openbare besturen en € 12.598,18 via een gemeentelijke investeringstoelage;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2016 geen interne kredietaanpassingen heeft uitgevoerd;
Overwegende dat de kerkfabriek op 31.12.2016 geen openstaande vorderingen of schulden heeft;
Overwegende dat de kerkfabriek geen begeleidende nota heeft bijgevoegd;
Gelet op de toelichtingen bij de jaarrekening namelijk: kastoestand op 31.12.2016 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 aanleiding geeft
tot de volgende opmerking: het krediet van de investeringsuitgaven is overschreden met € 549,76. De
kerkfabriek heeft in 2016 via budgetwijziging een krediet voorzien van € 14.000 voor het uitvoeren van
elektriciteitswerken in de kerk. De uiteindelijke uitgaven bedragen € 14.549,76. Bij overschrijding van
de kredieten van investeringsuitgaven moet een budgetwijziging doorgevoerd worden;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, René Jacobs, Ben Mattheus, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Besluit:
Enig art. Er wordt gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2016 van kerkfabriek Heilig Hart en
Sint-Antonius van Padua te Okselaar die afsluit met een exploitatieoverschot van €
11.238,67 en een investeringsoverschot van € 99.278,23.
Art. 0.
16 Adviesverlening rekening 2016 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 2016 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Scherpenheuvel,
vastgesteld door de kerkraad op 27.02.2017, met een exploitatietekort van € 21.117,57 en een
investeringsoverschot van € 348.067,91;
Overwegende dat dit resultaat van de jaarrekening 2016 overeenstemt met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2016;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2016 geen gemeentelijke exploitatietoelage ontvangen heeft;
Overwegende dat het exploitatietekort gevormd wordt door enerzijds het overgedragen
exploitatietekort van € 25.116,93 van jaarrekening 2015 en anderzijds het overschot van € 3.999,36
van boekjaar 2016;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2016 volgende investeringen heeft betaald:
- € 81.403,98 voor erelonen voor het dossier van de restauratie van het hekwerk rond de basiliek,
voor het dossier van de restauratie van de priesterhuisjes en de notariskosten van de
verkavelingen en de verkopen
- € 374.286,33 voor de restauratiewerken aan het hekwerk en aan de priesterhuisjes
- € 3.456,00 voor de uitvoering van het landschapsbeheersplan
- € 18.002,73 voor het realiseren van verkavelingen;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2016 van de gemeente eerste schijf van € 102.233,08 van de
investeringssubsidie voor de restauratie van het hekwerk ontvangen heeft en het gemeentelijk
aandeel van € 8.000 in de uitvoering van het landschapsbeheersplan;
Gelet op de ontvangst van € 114.447,12 als investeringssubsidie van de Vlaamse overheid;
Gelet op de ontvangst van € 154.111,77 van het saldo van de verkoop van bouwgronden gelegen
Zichemseweg en het voorschot op de verkoop van een perceel bouwgrond gelegen August
Nihoulstraat;
Overwegende dat de verkopen van verschillende gebouwen en gronden een investeringsoverschot in
de jaarrekening creëert, waarvan een deel gebruikt wordt voor het prefinancieren van de
investeringsuitgaven in afwachting van de storting van de subsidies voor de verschillende
investeringsprojecten;
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 31.12.2016
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, Marc Decat,
Willy Cortens, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, René Jacobs, Ben Mattheus, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Besluit:
Enig art. Er wordt gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2016 van kerkfabriek Onze-LieveVrouw te Scherpenheuvel die afsluit met een exploitatietekort van € 21.117,57 en een
investeringsoverschot van € 348.067,91.
17 Adviesverlening rekening 2016 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 2016 van kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua te
Schoonderbuken, vastgesteld door de kerkraad op 25.03.2017, met een exploitatieoverschot van €
12.853,57 en geen investeringsoverschot of investeringstekort;
Overwegende dat dit resultaat van de jaarrekening 2016 overeenstemt met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2016;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2016 een gemeentelijke exploitatietoelage van € 8.876,36 en een
investeringstoelage van € 14.195,88 ontvangen heeft;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2015 voor een totaal bedrag van € 17.109,70 herstellingswerken
aan het dak van de kerk betaald heeft;
Overwegende dat de uitvoerder van de dakwerken, IGO-W, een creditnota van € 4.547,79
terugbetaald heeft voor een foutieve factuur van de werken van categorie 1;
Overwegende dat de dakwerken worden gefinancierd door middel van een provinciale subsidie van €
4.441,45 voor de ondersteuning van het onderhoud van waardevolle gebouwen en klein historisch
erfgoed in beheer van openbare besturen en een gemeentelijke investeringstoelage van € 14.195,88;
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 31.12.2016
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, Marc Decat,
Willy Cortens, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, René Jacobs, Ben Mattheus, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Besluit:
Enig art. Er wordt gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2016 van kerkfabriek Sint-Jozef en
Antonius van Padua te Schoonderbuken die afsluit met een exploitatieoverschot van €
12.853,57 en geen investeringsoverschot of investeringstekort.
18 Adviesverlening rekening 2016 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 2016 van kerkfabriek Sint-Pieter te Testelt, vastgesteld door
de kerkraad op 01.02.2017, met een exploitatieoverschot van € 22.899,10 en een
investeringsoverschot van € 31.318,97;

Overwegende dat dit resultaat van de jaarrekening 2016 overeenstemt met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2016;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2016 een gemeentelijke exploitatietoelage van € 18.912,27
ontvangen heeft en geen investeringstoelage;
Overwegende dat in 2015 een belegging van € 100.000 is vrijgekomen, die werd herbelegd voor €
99.983,69 en dat de gelden, die nog beschikbaar waren op een rekening ‘leningen en toelagen’ maar
niet waren opgenomen in de boekhouding van de kerkfabriek, werden ingeboekt als
investeringsontvangst waardoor er een investeringsoverschot werd gevormd, dat wordt overgedragen
naar jaarrekening 2016;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2016 geen investeringen heeft uitgevoerd en er bijgevolg geen
geactualiseerde inventarisfiches voor de lopende investeringsprojecten worden bijgevoegd;
Overwegende dat de kerkfabriek op 31.12.2016 geen openstaande vorderingen of schulden heeft;
Gelet op de toelichtingen bij de jaarrekening namelijk: begeleidende nota, kastoestand op 31.12.2016
met kopies van de bijhorende rekeninguittreksels, overzicht van de interne kredietaanpassingen,
actualisering van de inventaris en de staat van het vermogen;
Overwegende dat nazicht van de jaarrekening, de toelichtingen en de bewijsstukken aanleiding geeft
tot de volgende opmerking: voor het bestuur van de eredienst werden er meer uitgaven verricht dan
voorzien. Het krediet bedraagt € 1.995,25 terwijl de kerkfabriek € 3.314,20 heeft uitgegeven. Er werd
voor € 1.043 representatiekosten geboekt terwijl daarvoor geen kredieten voorzien waren. Voor
dergelijke overschrijdingen moet een budgetwijziging goedgekeurd worden;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, René Jacobs, Ben Mattheus, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Besluit:
Enig art. Er wordt gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2016 van kerkfabriek Sint-Pieter te
Testelt die afsluit met een exploitatieoverschot van € 22.899,10 en een
investeringsoverschot van € 31.318,97.
19 Adviesverlening rekening 2016 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 2016 van kerkfabriek Sint-Eustachius te Zichem, vastgesteld
door de kerkraad op 20.03.2017, met een exploitatieoverschot van € 23.324,70 en een
investeringstekort van € 3.695,84;
Overwegende dat dit resultaat van de jaarrekening 2016 overeenstemt met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2016;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2016 een gemeentelijke exploitatietoelage van € 17.190,00
ontvangen heeft en geen investeringstoelage;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2016 een schijf van € 1.562,05 van het ereloon voor het
vooronderzoek aan de kerk heeft betaald;
Overwegende dat hierdoor een investeringstekort wordt veroorzaakt aangezien de kerkfabriek
hiervoor geen gemeentelijke investeringstoelage heeft gevraagd;

Overwegende dat het investeringstekort wordt aangezuiverd van zodra de gemeente de
investeringstoelagen betaalt;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2016 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 31.12.2016
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 een aanleiding
geeft tot volgende opmerkingen:
- Er zijn grote overschrijdingen bij de kredieten van de exploitatieontvangsten en van de exploitatieuitgaven. Er worden verschillende ontvangsten en uitgaven geboekt waarvoor geen kredieten
voorzien zijn. Het budget geeft geen realistisch beeld van de werkelijke verrichtingen en financiële
toestand van de kerkfabriek. Dit moet bij de volgende wijziging van het meerjarenplan naar
aanleiding van opmaak budget 2018 aangepast worden. Ook de kredieten van budget 2017
moeten geëvalueerd en eventueel aangepast worden zodat jaarrekening 2017 beter aansluit bij het
budget.
- Er waren in budget 2016 geen kredieten voorzien voor het uitvoeren van investeringen. Ook in het
meerjarenplan zijn er voor de periode 2016-2019 geen investeringskredieten voorzien. Toch werd
er een ereloon betaald van € 1.562,05. De kerkfabriek had daarvoor een budgetwijziging en een
aanpassing van het meerjarenplan moeten goedkeuren.
- Er moeten investeringsfiches worden bijgehouden per investeringsproject in plaats van een globale
fiche voor alle erelonen en ontwerpuitgaven. Per investeringsproject worden de erelonen en
werken geboekt als uitgaven en de verschillende toelagen als ontvangsten;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, René Jacobs, Ben Mattheus, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Besluit:
Enig art. Er wordt gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2016 van kerkfabriek Sint-Eustachius
te Zichem die afsluit met een exploitatieoverschot van € 23.324,70 en een investeringstekort
van € 3.695,84.
20 Wijziging van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel.
Gelet op de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel (ref.
RPR.2008 (19)), goedgekeurd door de gemeenteraad op 30.06.2016;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 02.12.2016 tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en
het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris
en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het besluit van de Vlaamse
Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en
het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en
houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van
bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft
verloven en afwezigheden;
Gelet op het decreet van 03.06.2016 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15.07.2005, het
Provinciedecreet van 09.12.2005 en het decreet van 19.12.2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het decreet van 13.07.2012 houdende wijziging van de wet van 10.04.1995 betreffende de
herverdeling van de arbeid in de openbare sector en tot opheffing van regelgeving houdende de
uitvoering van artikel 14 en 27, § 4, van dezelfde wet;

Overwegende dat ingevolge de 6de staatshervorming de reglementering en de uitbetaling van de
uitkeringen loopbaanonderbreking voor de personeelsleden van de administraties en van de openbare
instellingen afhangend van de Vlaamse overheid is geregionaliseerd vanaf 02.09.2016;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26.07.2016 tot toekenning van
onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet;
Overwegende dat dit voorontwerp van wijziging van de rechtspositieregeling is opgesteld door de
gemeentesecretaris in overleg met het managementteam in uitvoering van artikel 87, §4 van het
Gemeentedecreet;
Gelet op de bespreking in het managementteam van 03.10.2016, 27.02.2017 en 08.05.2017;
Gelet op de bespreking in het gemeenschappelijk managementteam van 06.03.2017;
Gelet op de terugkoppeling van het college van burgemeester en schepenen op 06.03.2017;
Gelet op de onderhandelingen die ter zake gevoerd werden in het Bijzonder Onderhandelingscomité
van 15.03.2017 en van 10.05.2017 met het tot stand komen van een protocol als gevolg;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Artikel 7 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling met referentie
RPR.2008 (19), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30.06.2016, wordt
vervangen door wat volgt:
“De aanstellende overheid kan aanvullende voorwaarden vaststellen. De specifieke
aanwervingsvoorwaarden voor de graden van gemeentesecretaris en financieel beheerder
zijn opgenomen in bijlage 1 van deze rechtspositieregeling.”
Art. 2.
In artikel 113,§2 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling met referentie
RPR.2008 (19), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30.06.2016, worden
“Vlaams zorgkrediet”, “onbetaald verlof als recht” en “onbetaald gunstverlof minder dan een
maand of deeltijds verlof” toegevoegd aan de opsomming van periodes van verlof of
afwezigheid die gelijkgesteld worden met dienstactiviteit.
Art. 3.
In artikel 116 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling met referentie
RPR.2008 (19), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30.06.2016, wordt
“volledige onderbreking in het kader van Vlaams zorgkrediet” toegevoegd aan de
opsomming van periodes van onbezoldigde volledige afwezigheid die in aanmerking komen
voor de toekenning van schaalanciënniteit.
Art. 4.
In titel VIII van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling met referentie
RPR.2008 (19), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30.06.2016, wordt
hoofdstuk IX, dat bestaat uit de artikelen 301, 301bis en 302, vervangen door wat volgt:
“Hoofdstuk IX. Het onbetaald verlof
Afdeling I. Gemeenschappelijke bepalingen
Artikel 301
Het personeelslid dat een beroep wil doen op onbetaald verlof vraagt dit minstens 3
maanden op voorhand schriftelijk aan. Het hoofd van het personeel beslist over deze
aanvraag en kan toestaan dat deze aanvraagperiode wordt ingekort. Als het hoofd van het
personeel zelf onbetaald verlof wil opnemen, beslist het college van burgemeester en
schepenen.
Het personeelslid vermeldt in zijn aanvraag de begin- en einddatum van de periode
waarvoor onbetaald verlof wordt aangevraagd en het type van onderbreking (volledige
onderbreking, onderbreking tot de helft of onderbreking met een vijfde).
Artikel 301bis
Verlof wegens arbeidsongeschiktheid, met uitzondering van de arbeidsongeschiktheid ten
gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, maakt geen einde aan het
toegekende onbetaalde verlof.

Als een feestdag op een dag onbetaald verlof als recht valt, wordt die feestdag niet
vervangen.
Het personeelslid dat onbetaald verlof heeft gekregen kan vervroegd terugkeren na een
opzegtermijn van één maand, die ingaat vanaf de eerste van de maand volgend op de vraag
tot vervroegde terugkeer. Indien geen vervanger voor het afwezige personeelslid is
aangesteld kan een vervroegde terugkeer worden toegestaan.
Artikel 301ter.
Tijdens het opnemen van onbetaald verlof blijven de deontologische regels die op het
personeelslid van toepassing zijn onverkort van kracht, ook op het gebied van
onverenigbaarheden.
Afdeling II. Onbetaald verlof als gunstmaatregel
Artikel 302.
Aan het personeelslid kan onbetaald verlof worden toegestaan om de prestaties volledig of
gedeeltelijk te onderbreken, als de goede werking van de dienst dat toelaat.
Het verlof, vermeld in het eerste lid, kan worden toegestaan voor:
1° twintig dagen per kalenderjaar, te nemen in volledige of halve dagen en al dan niet in
aaneensluitende perioden;
2° twee jaar gedurende de loopbaan, te nemen in al dan niet aaneensluitende perioden van
minimaal één maand.
Het personeelslid hoeft geen reden op te geven voor de aanvraag van onbetaald
gunstverlof. Indien het onbetaald verlof wordt geweigerd, dan mag dit niet gebeuren omwille
van het uit eigen beweging uitdrukkelijk meegedeelde of het vermoede doel van het verlof.
Artikel 302bis.
Het onbetaald gunstverlof is niet gelijkgesteld met dienstactiviteit, tenzij het minder dan een
maand bedraagt of deeltijds verlof betreft.
Afdeling III. Onbetaald verlof als recht
Artikel 302ter.
Het onbetaald verlof als recht is beperkt tot:
decretale graden
niveau A

< 55 jaar

=> 55 jaar

niveau B

niveau C
niveau D
niveau E
Het personeelslid heeft het recht om tijdens de Het personeelslid heeft het recht
loopbaan gedurende zestig maanden de
om tijdens de loopbaan
prestaties te verminderen tot 80% van een
gedurende zestig maanden de
voltijdse betrekking, te nemen in periodes van
prestaties te verminderen tot
minimaal drie maanden.
80% of tot 50% van een voltijdse
betrekking, te nemen in periodes
van minimaal drie maanden.
Het personeelslid heeft
Het personeelslid heeft het recht om gedurende twaalf
het recht om de
maanden voltijds de loopbaan te onderbreken, te
prestaties te
nemen in periodes van minimaal een maand.
verminderen tot 80%
Het personeelslid heeft het recht om de prestaties te
van een voltijdse
verminderen tot 80% of tot 50% van een voltijdse
betrekking, te nemen in
betrekking, te nemen in periodes van minimaal drie
periodes van minimaal
drie maanden.
maanden.

Als een vast aangesteld statutair personeelslid binnen de diensten van het bestuur een
contractuele betrekking, een mandaat, een tijdelijke aanstelling of een andere functie
waaraan een proeftijd verbonden is, opneemt, wordt ambtshalve onbetaald verlof toegestaan
voor maximaal de duur van het mandaat, de tijdelijke aanstelling of de proeftijd.

Artikel 302quater.
Het onbetaald verlof als recht is gelijkgesteld met dienstactiviteit.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Artikel 302 quinquies.
Volgende personeelscategorieën worden uitgesloten van het recht op onbetaald verlof om
redenen die inherent zijn aan de goede werking van dienst:
- het personeelslid dat gedurende de 15 maanden die voorafgaan aan de aanvraag,
minder dan 12 maanden, aaneensluitend of niet, in dienst is;
- het personeelslid in dienst met een of meerdere vervangingsovereenkomsten en/of
overeenkomsten van bepaalde duur: voor het gedeelte van de
vervangingsovereenkomst(en) en/of overeenkomst(en) van bepaalde duur.”
Artikel 318 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling met referentie
RPR.2008 (19), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30.06.2016, wordt
vervangen door wat volgt:
“De beslissingen, genomen ter uitvoering van artikel 3, 5, 6, 7, 8, § 1 8bis, 9 en 11 van het
koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van
onderbrekingsuitkeringen, met betrekking tot een volledige schorsing of vermindering van de
beroepsloopbaan ingegaan vóór 2 september 2016, blijven van kracht voor de toegestane
periode. De beslissingen, genomen ter uitvoering van artikel 8, § 2, § 3 en § 4, van het
koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van
onderbrekingsuitkeringen, blijven van kracht tot aan de effectieve datum van het pensioen.
De personeelsleden die vóór 2 september 2016 een onderbrekingsuitkering ontvangen ter
uitvoering van artikel 8, § 2, § 3 of § 4, van het koninklijk besluit van 2 januari 1991
betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen en die de onderbrekingsuitkering
na 2 september 2016 stopzetten om palliatieve zorgen te verlenen op basis van artikel
100bis of 102bis van de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen,
behouden het recht op een onderbrekingsuitkering ter uitvoering van artikel 8, § 2, § 3 en §
4, van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van
onderbrekingsuitkeringen.”
Artikel 319 tot en met artikel 324 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling
met referentie RPR.2008 (19), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
30.06.2016, worden geschrapt.
Artikel 345 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling met referentie
RPR.2008 (19), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30.06.2016, wordt
vervangen door wat volgt:
“Dit verlof wordt toegekend in overeenstemming met het decreet van 13.07.2012 houdende
wijziging van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de
openbare sector en tot opheffing van regelgeving houdende de uitvoering van artikel 14 en
27, § 4, van dezelfde wet. Personeelsleden kunnen vanaf de datum van de inwerkingtreding
van dit decreet geen aanvraag voor een vrijwillige vierdagenweek meer indienen.
Met behoud van de toepassing van het eerste lid blijven de lopende stelsels van vrijwillige
vierdagenweek, bedoeld in titel III van de wet van 10.04.1995 betreffende de herverdeling
van de arbeid in de openbare sector, onderworpen aan de bepalingen van de voormelde wet
zoals die geldt voor 31.12.2011.”
Artikel 350 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling met referentie
RPR.2008 (19), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30.06.2016, wordt
geschrapt.
In artikel 360 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling met referentie
RPR.2008 (19), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30.06.2016, wordt een
eerste alinea ingevoegd waarvan de tekst als volgt luidt:
“Dit verlof wordt toegekend in overeenstemming met het decreet van 13.07.2012 houdende
wijziging van de wet van 10.04.1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de
openbare sector en tot opheffing van regelgeving houdende de uitvoering van artikel 14 en
27, § 4, van dezelfde wet. Personeelsleden kunnen vanaf de datum van de inwerkingtreding
van dit decreet geen aanvraag tot halftijdse vervroegde uittreding meer indienen.
Met behoud van de toepassing van het eerste lid blijven de lopende stelsels van halftijdse
vervroegde uittreding, bedoeld in titel II van de wet van 10.04.1995 betreffende de

Art. 10.

Art. 11.

herverdeling van de arbeid in de openbare sector, onderworpen aan de bepalingen van de
voormelde wet zoals die geldt voor 31.12.2011.”
Artikelen 363 en 364 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling met
referentie RPR.2008 (19), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30.06.2016,
worden geschrapt.
In titel VIII, Hoofdstuk XI. ‘De andere bij wet of decreet geregelde verloven en afwezigheden’
van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling met referentie RPR.2008 (19),
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30.06.2016, wordt volgende afdeling
toegevoegd:
“Afdeling IV: Vlaams zorgkrediet
Artikel 382bis.
Alle personeelsleden hebben recht op Vlaams zorgkrediet overeenkomstig de bepalingen
van het besluit van de Vlaamse Regering van 26.07.2016 tot toekenning van
onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet. Een aanvraag die niet voldoet aan alle
voorwaarden in het besluit wordt geweigerd.
Artikel 382ter.
Het personeelslid dat een beroep wil doen op Vlaams zorgkrediet vraagt dit minstens 3
maanden op voorhand schriftelijk aan. Het hoofd van het personeel beslist over deze
aanvraag en kan toestaan dat deze aanvraagperiode wordt ingekort. Aanvragen voor
palliatieve en medische zorgen worden zo vlug mogelijk goedgekeurd. Als het hoofd van het
personeel zelf Vlaams zorgkrediet wil opnemen, beslist het college van burgemeester en
schepenen.
Het personeelslid vermeldt in zijn aanvraag de begin- en einddatum van de periode
waarvoor Vlaams zorgkrediet wordt aangevraagd, het motief en het type van onderbreking
(volledige onderbreking, onderbreking tot de helft of onderbreking met een vijfde).
Artikel 382quater.
Het verlof of de afwezigheid wegens een andere reden dan de afwezigheid wegens Vlaams
zorgkrediet maakt geen einde aan het Vlaams zorgkrediet. Evenmin wordt het zorgkrediet
geschorst.
Het personeelslid dat Vlaams zorgkrediet heeft gekregen kan vervroegd terugkeren na een
opzegtermijn van één maand, die ingaat vanaf de eerste van de maand volgend op de vraag
tot vervroegde terugkeer. Indien geen vervanger voor het afwezige personeelslid is
aangesteld kan een vervroegde terugkeer worden toegestaan.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.
Art. 16.

Art. 0.

Artikel 382quinquies.
Tijdens het opnemen van Vlaams zorgkrediet blijven de deontologische regels die op het
personeelslid van toepassing zijn onverkort van kracht, ook op het gebied van
onverenigbaarheden.”
Het opschrift van Bijlage 1 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling met
referentie RPR.2008 (19), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30.06.2016,
wordt vervangen door wat volgt:
“Bijlage 1: De specifieke aanwervingsvoorwaarden van de graden van gemeentesecretaris
en financieel beheerder”.
In bijlage 1 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling met referentie
RPR.2008 (19), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30.06.2016, wordt punt 3
geschrapt.
Dit besluit treedt in werking op 15.06.2017.
Artikelen 1, 12 en 13 hebben uitwerking met ingang van 08.07.2016.
Artikelen 2, 3, 5, 6 en 11 hebben uitwerking met ingang van 02.09.2016.
Voornoemde wijzigingen aan de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel worden
opgenomen in de gecoördineerde versie met als referentie RPR.2008 (20).
Dit besluit wordt, voor verder gevolg, overgemaakt aan de heer Gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant.

21 Vaststelling van de wijze van gunning, goedkeuring van de raming en de voorwaarden van
de opdracht met als voorwerp: Busvervoer BKO.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15.07.2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
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, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 2;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “busvervoer voor buitenschoolse kinderopvang” een
bestek met nr. 003/2017/DGZ/NS werd opgesteld;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 117.660 incl. 6 %BTW voor het
schooljaar 2017-2018;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 117.660 incl. 6 %BTW voor het
schooljaar 2018-2019;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 117.660 incl. 6 %BTW voor het
schooljaar 2019-2020;
Overwegende dat de totale indicatieve raming € 352.980,00 incl. 6% BTW bedraagt wanneer rekening
gehouden wordt met een verlenging van 2 jaar;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht gefinancierd wordt via registratiesleutel 0945 01
61300100;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 003/2017/DGZ/NS en de indicatieve
raming voor de opdracht “busvervoer voor buitenschoolse kinderopvang”. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 352.980,00
incl. 6% BTW.
Art. 2.
De in artikel 1 omschreven opdracht wordt gegund bij wijze van open aanbesteding.
Art. 3.
Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op Europees niveau.
Art. 4.
De uitgave voor deze opdracht wordt gefinancierd via registratiesleutel 0945 01 61300100.
Art. 0.
22 Provinciale campagne toegankelijkheid.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de oproep aan de gemeenten vanwege de Provincie Vlaams-Brabant om deel te nemen aan
de toegankelijkheidscampagne van de Provincie (“Jouw gemeente, toegankelijke gemeente? Samen
werken we eraan!”);

Overwegende dat deze campagne gericht is naar de lokale overheden om gedurende 1 jaar actief te
werken rond toegankelijkheid aan de hand van een 10-punten programma en dat daarbij de nodige
ondersteuning wordt verleend;
Overwegende dat de campagne werd besproken op de algemene vergadering van de Gemeentelijke
Welzijnsraad van 09.05.2017; dat deze stedelijke adviesraad op recurrente basis actie voert rond
toegankelijkheid (toegankelijkheidsprijs) en de Stad verzoekt zich in te schrijven in het project van de
Provincie;
Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 15.05.2017 houdende
principiële goedkeuring van de engagementsverklaring en aanwezigheid ter gelegenheid van de
officiële start en ondertekening bij de Provincie op 30.05.2017;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De Gemeenteraad schaart zich achter de provinciale toegankelijkheidscampagne “Jouw
gemeente, toegankelijke gemeente? Samen werken we eraan!” en hecht haar goedkeuring
aan de engagementsverklaring rond het 10-punten programma.
Art. 2.
De uitvoering van het 10-punten programma zal gebeuren in nauwe samenwerking met de
Gemeentelijke Welzijnsraad.
Art. 0.
23 Goedkeuring tracé insteek Weefbergstraat A/10/2017 tot realisatie van tien bouwpercelen
geschikt voor grondgebonden eengezinswoningen met wegenisaanleg en grondafstand
gelegen Weefbergstraat te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, VANERUM Kurt en DEVEUX Dirk
per adres Sint-Truidersteenweg nr. 17 te 3540 Herk-de-Stad.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Gelet op de uitvoeringsbesluiten Ruimtelijke Ordening;
Gelet op de aanvraag ingediend door VANERUM Kurt en DEVEUX Dirk, per adres Sint-Truidersteenweg nr.
17 te 3540 Herk-de-Stad, tot het verkavelen van eigendom met realisatie van tien bouwpercelen geschikt
voor grondgebonden eengezinswoningen met wegenisaanleg en grondafstand gelegen Weefbergstraat te
de
3271 Scherpenheuvel-Zichem, gekadastreerd 5 afdeling Averbode, sectie A, nr(s). 114 t6 en 114 v6;
Overwegende dat er voor het gebied waarin de aanvraag begrepen is, een bij Koninklijk Besluit van
07.11.1978 goedgekeurd gewestplan Aarschot-Diest bestaat waarbij het ontwerp zich voordoet in een
woongebied;
Overwegende dat er voor het gebied waarin het ontwerp gelegen is, geen bijzonder plan, geen
goedgekeurde en niet vervallen verkaveling noch een ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat;
Gelet op het bijgevoegd rooilijnplan;
Overwegende dat het ontwerp voorziet in de aanleg van bijkomende wegenis- en rioleringswerken begrepen
tussen de Weefbergstraat en Op ‘t Zand;
Overwegende dat een openbaar onderzoek gevoerd werd van 27.03.2017 tot en met 26.04.2017;
Overwegende dat de kadastraal gekende aanpalende eigenaars per aangetekend schrijven in kennis gesteld
werden;
Overwegende dat er één bezwaarschrift ondertekend door 23 eigenaars ingediend werd dat niet
weerhouden werd;
Gelet op het ontwerp van de aanvrager waarbij het tracé van de wegenis wordt vastgesteld zoals aangeduid
op het wegenis- en rooilijnplan;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven,

Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het tracé van de aan te leggen wegenis zoals voorgesteld op het ontwerp en rooilijnplan met gratis
grondafstand wordt goedgekeurd.
Art. 2.
De stroken grond gelegen tussen de aangepaste rooilijn zijn bestemd om ingelijfd te worden in het
openbaar domein en dienen gratis en onbelast aan de stad afgestaan te worden tot openbaar nut
en inlijving bij het openbaar domein, mits een gunstig bodemattest de overdracht toelaat.
Art. 3.
Het schepencollege wordt gemachtigd de nutsvoorzieningen en uitrusting van de wegenis op
kosten van de aanvrager te bepalen.
Art. 4.
Dit besluit wordt voor verder gevolg aan het verkavelingsdossier toegevoegd.
Art. 0.
24 Goedkeuring wegenis insteek Weefbergstraat A/10/2017 tot realisatie van tien
bouwpercelen geschikt voor grondgebonden eengezinswoningen met wegenisaanleg en
grondafstand gelegen Weefbergstraat te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, VANERUM Kurt en
DEVEUX Dirk per adres Sint-Truidersteenweg nr. 17 te 3540 Herk-de-Stad.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Gelet op de uitvoeringsbesluiten Ruimtelijke Ordening;
Gelet op de aanvraag ingediend door VANERUM Kurt en DEVEUX Dirk, per adres Sint-Truidersteenweg nr.
17 te 3540 Herk-de-Stad, tot realisatie van tien bouwpercelen geschikt voor grondgebonden
eengezinswoningen met wegenisaanleg en grondafstand gelegen Weefbergstraat te 3271 Scherpenheuvelde
Zichem, gekadastreerd 5 afdeling Averbode, sectie A, nr(s). 114 t6 en 114 v6;
Overwegende dat er voor het gebied waarin de aanvraag begrepen is, een bij Koninklijk Besluit van
07.11.1978 goedgekeurd gewestplan Aarschot-Diest bestaat waarbij het ontwerp zich voordoet in een
woongebied;
Overwegende dat er voor het gebied waarin het ontwerp gelegen is, geen bijzonder plan van aanleg, geen
goedgekeurde en niet vervallen verkaveling noch een ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat;
Gelet op de bijgevoegde plannen waarbij de wegenis tot op heden niet gerealiseerd werd;
Overwegende dat het ontwerp voorziet in de aanleg van bijkomende wegenis- en rioleringswerken begrepen
tussen de Weefbergstraat en Op ’t Zand;
Overwegende dat de verkaveling onderworpen werd aan een openbaar onderzoek van 27.03.2017 tot en
met 26.04.2017;
Overwegende dat de kadastraal gekende aanpalende eigenaars aangetekend aangeschreven werden;
Overwegende dat één bezwaarschrift ingediend werd, ondertekend door 23 eigenaars, dat niet weerhouden
werd;
Gelet op het ontwerp van de aanvrager met wegenisdossier (plannen, detailtekening, hydraulische
verantwoording, raming der werken, meetstaat, bijzonder bestek);
Overwegende dat het wegenisontwerp conform het bijgevoegd wegenisdossier nr. 2016/M043, opgesteld
door het Studiebureel AARO-TOPO, hiernavolgende kenmerken heeft;
- de breedte van de weg voor autoverkeer bedraagt minimaal 8.00m met rijstrook van minimaal 4.00m
met aan weerszijden een ter plaatse vervaardigde betonnen trottoirband (respectievelijk 50 cm met
opkant aan de afwaterende zijde en 30cm aan de zijde van de bouwkavels;
- aard verhardingen:
- asfaltbeton voor de rijbaan;
- betonstraatstenen 220/110/100 grijs voor de aansluiting met de bestaande straat Op ‘t Zand;
- geen parkeerplaatsen;
- de riolering wordt gelet op de beperkte infiltratiecapaciteit (zie verslag infiltratieonderzoek) van de
matig natte zandbodem uitgevoerd met een systeem van vertraagde afvoer waarbij de
regenwaterbuffering met 20,80m3 de vereiste 17,50m3 overschrijdt;
- de niet verharde stroken binnen de rooilijn zullen ingezaaid worden met gras;
- de riolen zullen aangesloten worden op het bestaande stelsel van de verkaveling Op ’t Zand – Fase 1;
Gelet op de bespreking;

Ja:

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

Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het wegenisdossier (plannen, detailtekening, hydraulische verantwoording, raming der werken,
meetstaat, bijzonder bestek) nr. 2016/M043, opgesteld door het Studiebureel AARO-TOPO, met
gratis grondafstand en hiernavolgende kenmerken:
- de breedte van de weg voor autoverkeer bedraagt minimaal 8.00m met rijstrook van minimaal
4.00m met aan weerszijden een ter plaatse vervaardigde betonnen trottoirband (respectievelijk
50 cm met opkant aan de afwaterende zijde en 30cm aan de zijde van de bouwkavels;
- aard verhardingen:
- asfaltbeton voor de rijbaan;
- betonstraatstenen 220/110/100 grijs voor de aansluiting met de bestaande straat Op ‘t Zand;
- geen parkeerplaatsen;
- de riolering wordt gelet op de beperkte infiltratiecapaciteit (zie verslag infiltratieonderzoek) van
de matig natte zandbodem uitgevoerd met een systeem van vertraagde afvoer waarbij de
regenwaterbuffering met 20,80m3 de vereiste 17,50m3 overschrijdt;
- de niet verharde stroken binnen de rooilijn zullen ingezaaid worden met gras;
- de riolen zullen aangesloten worden op het bestaande stelsel van de verkaveling Op ’t Zand –
Fase 1;
wordt goedgekeurd.
Art. 2.
Het schepencollege wordt gemachtigd de nutsvoorzieningen en uitrusting van de wegenis op
kosten van de aanvrager te bepalen.
Art. 3.
De aanvrager is gehouden een as-built plan in viervoud te bezorgen bij de voorlopige oplevering.
Art. 4.
Dit besluit wordt voor verder gevolg aan het dossier toegevoegd.
Art. 0.
25 Intrekking beslissing 30.03.2017 en vaststelling van de aangepaste stedenbouwkundige
verordening voor de ring rond de basiliek.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening;
Gelet op het decreet van 15.07.2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de vergunningsplichtige
functiewijzigingen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 30.03.2017 tot vaststelling van de
stedenbouwkundig verordening voor de ring rond de basiliek;
Overwegende de Provincie Vlaams-Brabant heeft laten weten dat de beslissing van de gemeenteraad
van 30.03.2017, waarbij het voorontwerp van stedenbouwkundige verordening voor de ring rond de
basiliek werd vastgesteld, in strijd is met artikel 2.3.2 § 2 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening
en derhalve niet kan goedgekeurd worden door de Deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant (voor
dergelijke bestemmingswijziging dient een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt te worden);
Overwegende dat het verbieden van een bestemmingswijziging naar woning wel kan aanvaard
worden via een stedenbouwkundige verordening;
Overwegende dat het daarom aangewezen is om de beslissing van de gemeenteraad van 30.03.2017
tot de vaststelling van de stedenbouwkundige verordening voor de ring rond de basiliek in te trekken
en de stedenbouwkundige verordening aan te passen;
Gelet op het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen;
Gelet op het provinciaal ruimtelijk structuurplan waarin de stad Scherpenheuvel-Zichem werd
geselecteerd als toeristisch recreatief knooppunt;
Gelet op het goedgekeurde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan waarin o.a. volgende doelstellingen
en potentiële ontwikkelingen werden voorgesteld voor de deelruimte stadspool Scherpenheuvel:
- concentreren en versterken van kernversterkende activiteiten en functies in het centrum;

- uitbreiden van het toeristisch recreatieve netwerk in Scherpenheuvel;
- weren van grootschalige detailhandel en bedrijvigheid in het centrumgebied;
Gelet op de verschillende vragen om bestaande gebouwen langsheen het Albertusplein, Isabellaplein
en de Basilieklaan die gelegen zijn in het gezichtsveld van de basiliek te herbouwen of te verbouwen
tot een gebouw met meerdere woongelegenheden (appartementen) en waarvan de gelijkvloerse
niveaus ook worden ingenomen door woongelegenheden;
Overwegende dat momenteel de meeste van deze gebouwen op het gelijkvloers een bestemming
hebben van restaurant, café, bankkantoor of kleinhandelsbedrijf wat bijgevolg een enorme
aantrekkingspool vormt voor de vele bedevaarders en dagtoeristen die tijdens het
(bedevaarders)seizoen de basiliek en omgeving bezoeken;
Overwegende dat door het langzaam verdwijnen van deze horeca- en kleinhandelsbedrijven rond de
basiliek het toerisme binnen afzienbare tijd in de stad zal afnemen;
Overwegende dat het daarom aangewezen is dat het stadsbestuur initiatieven neemt om de
aantrekkingskracht van de stad en in het bijzonder het toerisme rond de basiliek te ondersteunen en
desgewenst te versterken;
Overwegende dat door de vraag tot het creëren van woongelegenheden op het gelijkvloers niveau
voor de genoemde straten zich dringende maatregelen opdringen zodat op termijn het toerisme rond
de basiliek aantrekkelijk blijft voor de bezoekers;
Overwegende dat door het opleggen van de voorwaarde om geen functiewijzigingen naar woningen
toe te staan aan bestaande horeca- en kleinhandelsbedrijven, op de gelijkvloerse vertrekken van
bestaande gebouwen, deze plaats een aantrekkingspool blijft voor de bedevaarders en toeristen;
Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om het gebied rond de basiliek af te bakenen waar
geen functiewijzigingen naar woningen worden toegestaan aan gebouwen waarvan het gelijkvloers
niveau reeds ingericht is als horeca of kleinhandelsbedrijf;
Overwegende dat voor de definitie van kleinhandelsbedrijf kan worden verwezen naar de bepalingen
van het decreet van 15.07.2016 betreffende het integraal handelsbeleid, inzonderheid artikelen 2 en 3;
Overwegende dat de volgende panden in het gezichtsveld van de basiliek afgebakend worden als
horeca-winkelgebied (voor kleinschalige detailhandel) waar geen functiewijzigingen op de
gelijkvloerse niveaus worden toegestaan naar woningen: Basilieklaan vanaf huisnummer 3 tot en met
huisnummer 15, Basilieklaan vanaf huisnummer 2 tot en met huisnummer 22, Isabellaplein vanaf
huisnummer 1 tot en met huisnummer 15 en Rozenkranslaan 1, Albertusplein vanaf huisnummer 1 tot
en met huisnummer 25, en verder zoals aangeduid op het bijgevoegde plan;
Overwegende dat de bovenliggende woonvertrekken niet uitsluitend bereikbaar mogen zijn via de
onderliggende handels- of horecazaak;
Overwegende dat de overige gebouwen buiten de afgebakende zone steeds de mogelijkheid hebben
om de gelijkvloerse vertrekken in te richten conform artikel 2 § 1 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 14.04.2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen mits het
bekomen van een geldige stedenbouwkundige vergunning of (latere) omgevingsvergunning;
Gelet op het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening;
Overwegende dat op 30.11.2016 advies werd gevraagd aan de gewestelijk stedenbouwkundig
ambtenaar, Diestsepoort 6 bus 91 te 3000 Leuven; dat geen advies werd uitgebracht binnen de 30
dagen zodat aan de adviesvereisten mag voorbijgegaan worden;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De beslissing van de gemeenteraad van 30.03.2017, tot vaststelling van de
stedenbouwkundige verordening voor de ring rond de basiliek, in te trekken en te vervangen
door de hiernavolgende aangepaste stedenbouwkundige verordening.
Art. 2.
De aangepaste stedenbouwkundige verordening is van toepassing in het voorgestelde
gebied voor horeca- en kleinhandelsbedrijven in het gezichtsveld van de basiliek
(Basilieklaan vanaf huisnummer 3 tot en met huisnummer 15, Basilieklaan vanaf
huisnummer 2 tot en met huisnummer 22, Isabellaplein vanaf huisnummer 1 tot en met

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.
Art. 6.

huisnummer 15 en Rozenkranslaan 1, Albertusplein vanaf huisnummer 1 tot en met
huisnummer 25), zoals afgebakend op het bij dit besluit gevoegde plan.
In voornoemd afgebakende gebied voor horeca- en kleinhandelsbedrijven zijn
functiewijzigingen naar wonen op het gelijkvloerse niveau van bestaande gebouwen
uitgesloten.
De uitgesloten functiewijzigingen hebben betrekking op de hoofdfuncties ‘verblijfsrecreatie’,
‘detailhandel’, ‘dancing, restaurant en café’ en ‘kantoorfunctie, dienstverlening en vrije
beroepen’, zoals bepaald in artikel 2 § 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van
14.04.2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen.
De bovenliggende woonvertrekken mogen niet uitsluitend bereikbaar zijn via de
onderliggende handels- of horecazaak.
Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de Deputatie van de Provincie
Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven.

Art. 0.
26 Goedkeuring van de ontwerpakte met betrekking tot grondinname 1, 2 en 5 in het kader van
het project "VBR Stationsstraat-Tuinwijk".
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet van 15.07.2005, en latere wijzigingen;
Gelet op de uitgevoerde werken in het kader van het project “VBR Stationsstraat-Tuinwijk”;
Overwegende dat de wegenis van de Stationswijk op privaat domein gelegen was en dat
grondinnemingen noodzakelijk waren;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 21.12.2009 houdende de goedkeuring van de
innemingsplannen, de verrechtvaardigingsnota voor het gebruik van het privaat domein en de lijst van
eigenaars in verband met het project “VBR Stationsstraat-Tuinwijk”, opgemaakt door Libost-Groep nv,
ontwerper van het project;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22.09.2011 houdende de goedkeuring van de
verkoopbeloftes, afgesloten tussen de stad en de consoorten Helleputte met betrekking tot inname 1,
2 en 5, waarin de voorwaarden tot verkoop werden opgenomen;
Overwegende dat de eigenaars voorstellen om de volledige percelen over te nemen aan dezelfde
voorwaarden, vermeld in de verkoopbeloftes, teneinde geen reststrook over te houden waar zij niets
aan hebben;
Gelet op de ontwerpakte, opgemaakt door notariskantoor Timmermans, Meuris en Claes, Molenstraat
46 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, met betrekking tot de innames 1, 2 en 5 in het kader van het
project “VBR Stationsstraat-Tuinwijk”;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
e
Art. 1.
De percelen, gekadastreerd 4 afdeling sectie C nr. 431v3 met een oppervlakte volgens
kadaster van 5a10ca, nr. 431z5 met een oppervlakte volgens kadaster van 2a16ca en nr.
431p6 met een oppervlakte volgens kadaster van 8a76ca, eigendom van de consoorten
Helleputte worden aangekocht voor een totaalbedrag van 59.360,00 EUR.
Art. 2.
De 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 met
betrekking tot de verwerving van de in artikel 1 vermelde percelen wordt goedgekeurd en
maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Art. 0.
27 Vastlegging van het mandaat voor de algemene vergadering van Interleuven op 14.06.2017.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Interleuven, een dienstverlenende vereniging;
Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
van 06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering;
Gelet op de brief van 13.04.2017 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van
Interleuven op 14.06.2017 (19u00), die volgende agenda heeft:
1. Samenstelling van het bureau,
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 30.11.2016,
3. Verslag over de activiteiten 2016,
4. Jaarrekening per 31.12.2016 – verslag van de Commissaris-Revisor,
5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten,
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor,
7. Provinciale bijdrage voor werkingskosten 2017 cfr. art. 14.1. van de statuten,
8. Vervanging leden raad van bestuur;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de algemene vergadering van Interleuven, een dienstverlenende
vereniging, op 14.06.2017 en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van
de volgende agendapunten worden goedgekeurd:
1. Samenstelling van het bureau.
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 30.11.2016.
3. Verslag over de activiteiten 2016.
4. Jaarrekening per 31.12.2016 – verslag van de Commissaris-Revisor.
5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten.
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor.
7. Provinciale bijdrage voor werkingskosten 2017 cfr. art. 14.1. van de statuten.
8. Vervanging leden raad van bestuur.
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
Interleuven van 14.06.2017 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Interleuven, Brouwersstraat 6 te
3000 Leuven.
Art. 0.
28 Vastlegging van het mandaat voor de algemene vergadering van EcoWerf op 21.06.2017.
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 26.04.2017 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van
EcoWerf op 21.06.2017, die volgende agenda heeft:

1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering van 23.11.2016
3. Jaarverslag 2016
* Verslag van de activiteiten
* Jaarrekening per 31.12.2016 – verslag van de commissaris
* Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels
4. Decharge bestuurders en commissaris
5. Voordracht nieuwe bestuurders Raad van Bestuur EcoWerf
6. Wederzijdse toetreding Intradura – EcoWerf
7. Nieuwe Raad van Bestuur Leuven 2030: voordracht bestuurder vanuit EcoWerf – categorie E
8. Opvraging provinciale bijdrage werkingskosten 2017 – cfr. artikel 15.2. van de statuten
9. Communicatie: Onze Intercommunale: een voorbeeld van deugdelijk bestuur
10. Diversen Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, 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 21.06.2017 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 23.11.2016
3. Jaarverslag 2016
* Verslag van de activiteiten
* Jaarrekening per 31.12.2016 – verslag van de commissaris
* Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels
4. Decharge bestuurders en commissaris
5. Voordracht nieuwe bestuurders Raad van Bestuur EcoWerf
6. Wederzijdse toetreding Intradura – EcoWerf
7. Nieuwe Raad van Bestuur Leuven 2030: voordracht bestuurder vanuit EcoWerf –
categorie E
8. Opvraging provinciale bijdrage werkingskosten 2017 – cfr. artikel 15.2. van de statuten
9. Communicatie: Onze Intercommunale: een voorbeeld van deugdelijk bestuur
10. Diversen.
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
EcoWerf van 21.06.2017 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.
Art. 0.
29 Vastlegging van het mandaat voor de algemene vergadering van IGO op 16.06.2017.
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 04.05.2017 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van IGO
op 16.06.2017, die volgende agenda heeft:

1. Goedkeuring verslag vergadering 16-12-2016
2. Goedkeuring jaarverslag 2016
3. Goedkeuring jaarrekening 2016
4. Varia;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marc Decat,
Willy Cortens, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de algemene vergadering van IGO op 16.06.2017 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
worden goedgekeurd:
1. Goedkeuring verslag vergadering 16-12-2016
2. Goedkeuring jaarverslag 2016
3. Goedkeuring jaarrekening 2016
4. Varia.
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van IGO
van 16.06.2017 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGO, De Vunt 17 te 3220
Holsbeek.
Art. 0.
30 Het aanstellen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Interleuven
op 14.06.2017.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Interleuven, een dienstverlenende vereniging;
Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
van 06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering;
Gelet op de brief van 13.04.2017 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van
Interleuven op 14.06.2017 (19u00);
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
Marie Jeanne Hendrickx (vertegenwoordiger)
Marie Jeanne Hendrickx
Ja:
20
Neen:
2
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Marie Jeanne Hendrickx, wonende te Maasstraat 3, 3272 Messelbroek (ScherpenheuvelZichem), gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te
nemen aan de algemene vergadering van Interleuven op 14.06.2017.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Interleuven, Brouwersstraat 6 te
3000 Leuven.
Art. 0.

31 Het aanstellen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van EcoWerf op
21.06.2017.
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 26.04.2017 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van
EcoWerf op 21.06.2017;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
Marie Jeanne Hendrickx (vertegenwoordiger)
Marie Jeanne Hendrickx
Ja:
20
Neen:
2
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 21.06.2017.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van EcoWerf, Aarschotsesteenweg
210 te 3012 Leuven.
Art. 0.
32 Het aanstellen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IGO op
16.06.2017.
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 04.05.2017 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van IGO
op 16.06.2017;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Willy Cortens (vertegenwoordiger);
Willy Cortens
Ja:
20
Neen:
2
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Willy Cortens, wonende te Bredestraat 13, 3271 Scherpenheuvel-Zichem,
gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen
aan de algemene vergadering van IGO op 16.06.2017.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGO, Aarschotsesteenweg 212
te 3010 Leuven.

Art. 0.

Mondelinge vragen

M1 Mondelinge vraag van raadslid A. Claes betreffende het Familieheem.
Mondelinge vraag van raadslid Allessia Claes aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb een vraag over het Familieheem in Schoonderbuken. Ik had het voortgangsrapport gezien van
de meerjarenplanning en daar staat eigenlijk vermeld: ‘zal niet meer in erfpacht worden gegeven,
vanaf 2018 wordt deze zaal in het tariefreglement van de stad opgenomen’.
Nu was mijn vraag: ‘Hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen? Hoe komt het? Waarom wordt het niet
meer in erfpacht gegeven?
Mijn tweede vraag is eigenlijk: ‘Gaat het bestuur nu eindelijk iets doen voor de inwoners van
Schoonderbuken? Wat zijn jullie plannen met het Familieheem, zijn er renovatie- of bouwplannen?’
Antwoord van schepen Kris Peetermans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Wij hebben een overleg gehad met de kerkelijke overheid die dat gebouw eigenlijk beheert maar
door recht van natrekking is natuurlijk dat gebouw van ons omdat het op onze grond staat.
Zoals overal stoten zij hun zalen af omdat dat te veel kost naar hun mening en dus ook de Parochiale
Werken van Diest heeft gezegd dat zij deze zaal niet langer aan zouden houden.
Wij hebben dan eerst en vooral een voorstel uitgewerkt tot een erfpacht waar zij dan wel die
exploitatie zouden kunnen doen. Toen heeft de Deken gezegd dat zij hierin niet zouden meegaan.
Dus daarom dat wij dan hebben voorgesteld om het in eigen beheer, in ons eigen patrimonium op te
nemen en het in onze verhuur van zalen onder te brengen.
Wat de vernieuwing betreft, wij hebben nu een inventaris gemaakt van alle materialen die daar
aanwezig zijn. De normale verhuur voor kleine feesten e.d. meer, we kunnen daar perfect doorgaan.
Dus voorlopig zijn er geen vernieuwingen aan de orde. Natuurlijk, het is wel een meerwaarde dat ook
deze zaal in ons patrimonium terecht komt en dat wij voor Schoonderbuken toch die zaal in stand
houden om het verenigingsleven ook daar te versterken.’
Art. 0.
M2 Mondelinge vraag van raadslid A. Claes betreffende de zaal in het brandweergebouw.
Mondelinge vraag van raadslid Allessia Claes aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Daaraan gekoppeld heb ik een vraag over de polyvalente zaal van de brandweer. Het is de
bedoeling dat het brandweergebouw wordt overgeheveld aan de zone.
Die zaal die daar verhuurd wordt, stel dat die wordt overgedragen, blijft die zaal dan nog ter
beschikking?’
Antwoord van schepen Kris Peetermans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Ja, dit is toch de bedoeling. Bij de onderhandelingen bij de brandweerzone heeft onze Burgemeester
daar toch voor gezorgd dat die zaal toch in ons patrimonium blijft en dat wij die dus ook kunnen blijven
verhuren.’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘De gemeenteraad heeft indertijd, in 2015 of in 2014, met dat principe ingestemd.
Nu, die gebouwen, wat is nu de stand van zaken?
De zone is opgericht in 2015. Die gebouwen die zijn nog altijd eigendom van de gemeente en wij
hebben de toestemming gegeven zodat die kunnen gebruikt worden door de zone.
Maar die regeling van hoe dat nu verder moet met die gebouwen, het statuut daarvan, dat is nog altijd
in bespreking. Dat gaat wel stilaan zijn definitieve vorm krijgen.
Maar in ieder geval, als die overdracht gebeurt, dan zal ervoor gezorgd worden dat die gebouwen,
o.a. dat brandweerzaaltje en ook een aantal andere dingen, bv. die kleinere opslagplaats voor de
technische dienst, dat wij die ter beschikking houden.

Het zou bijvoorbeeld kunnen dat wij zeggen, we gaan bv. een vergoeding krijgen voor het hele
complex, want uiteindelijk hebben wij daar ook in geïnvesteerd als gemeente, en dat wij zelf in return
een stuk huur geven aan de zone. Dat zou een oplossing zijn maar dat wordt allemaal bekeken.
In ieder geval is het de bedoeling om dat er uit te houden en dat ter beschikking te houden. Principieel
is men daar in de zone ook mee akkoord omdat zo te doen om de dingen die wij nog nodig hebben
voor de gemeente o.a. dat zaaltje, o.a. die opslagruimte van de oude brandweerkazerne, dat die
eigenlijk ter onzer beschikking blijven.
Maar hoe dat nu concreet moet, moet bekeken worden. Want dat gaat ook met leningen, die situatie is
ook voor iedere gemeente anders, je zit met 5 kazernes en in iedere gemeente is dat anders.
Wij hebben bijvoorbeeld onze kazerne volledig zelf gefinancierd zonder subsidies, andere gemeenten
hebben daar subsidies voor gekregen, dat zijn allemaal dingen die mee in rekening gebracht worden.
Men is aan het proberen om een oplossing uit te werken die voor iedereen een beetje uniform is en
waar dat iedereen zich kan achter zetten.
We zitten nu met 30 man in de brandweerraad en toch gaan wij proberen tot een overeenstemming te
komen.’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘Wij hebben dus principieel de garantie dat financieel alles geregeld wordt?’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Ja, dat uitgangspunt is er nog altijd en dat zal ook zo zijn beslag inderdaad krijgen.Wij kunnen de
mensen daarin gerust stellen.’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘Dankjewel.’
Art. 0.
De vergadering wordt gesloten om 21.20 uur.
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting.
Op bevel,
Gemeentesecretaris

Voorzitter van de gemeenteraad

Liesbeth Verdeyen

Arlette Sannen

