Gemeenteraad: zitting van 29 juni 2017

VERSLAG
Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Arlette Sannen: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx:
Schepenen;
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Rob Jacquemyn: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt M1, M2, M3, M4,
M5, M6, M7, M8;
Marc Decat: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt M1, M2, M3, M4, M5,
M6, M7, M8;
Willy Cortens, Joris De Vriendt: Raadsleden;
Geert Janssens: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 15;
Jan Boeckx: Raadslid

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

Openbare zitting

1

Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid art. 33;
Gelet op het ontwerp van notulen van de zitting van 01/06/17;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Allessia Claes, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Rob Jacquemyn, Sara De Kock, Geert Janssens
Besluit:
Enig art. De notulen van de zitting van 01/06/17 worden goedgekeurd.
0)
2

Invoering van GAS op gemengde parkeerinbreuken.

Gelet op de artikelen 119, 119bis, 135§2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de wet van 24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;,
Gelet op het Koninklijk Besluit van 21.12.2013 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en het
model van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet betreffende de gemeentelijke
administratieve sancties;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 09.03.2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende
de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen, inclusief eventuele
wijzigingen;

Overwegende dat de wet van 24.06.2013 een nieuwe categorie van gemengde inbreuken heeft
ingevoerd, namelijk overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren alsook overtredingen ten
aanzien van het verkeersbord C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen;
Overwegende dat deze inbreuken strafbaar blijven in de wegverkeerswetgeving, maar dat tegelijkertijd
de mogelijkheid wordt voorzien om deze inbreuken administratief af te handelen;
Overwegende dat de gemeente hiertoe met het parket een protocolakkoord dient af te sluiten;
Overwegende dat deze inbreuken moeten opgenomen worden in een politieverordening waarop een
administratieve geldboete wordt bepaald zoals voorzien in het Koninklijk Besluit van 09.03.2014;
Overwegende dat de wet een afzonderlijke procedure voorziet geïnspireerd op deze van de
wegverkeerswetgeving; dat deze inbreuken daarom worden opgenomen in een afzonderlijke
politieverordening;
Gelet op het overleg met de politiezone Demerdal DSZ en de stad Diest;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Sara De Kock,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De politieverordening waarin een administratieve geldboete wordt opgelegd op gemengde
parkeerinbreuken wordt goedgekeurd.
Art. 2.
Het protocolakkoord met het parket van de Procureur des Konings wordt goedgekeurd.
Art. 3.
Het akkoord met de provincie betreffende de kosten voor het behandelen van gemengde
parkeerinbreuken wordt goedgekeurd.
Art. 4.
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de betrokkenen, de Gouverneur van de Provincie
Vlaams-Brabant en de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven.
Art. 0.
3

Goedkeuring van de voorwaarden voor het verlenen van een domeinconcessie op de
voormalige zwembadsite.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepen om het gemeentelijke zwembad
‘De Beumkes’ te sluiten gezien de enorme onderhouds- en instandhoudingskosten voor de stad;
Overwegende dat vanaf 01.07.2016 het gemeentelijk zwembad ‘De Beumkes’ werd gesloten en het
gebouw in onbruik is;
Overwegende dat het zwembadgebouw gelegen is op de site waar ook het gemeenschapscentrum
‘den egger’, de sporthal en het gebouw van de kinderopvang + muziekacademie zijn gevestigd;
Overwegende dat deze site gelegen is in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
sportinfrastructuur, goedgekeurd door de Deputatie van Vlaams-Brabant op 14.03.2013;
Overwegende dat het aangewezen is, om het gebouw niet verder te laten verkommeren, er zo vlug
mogelijk een nieuwe bestemming aan te geven;
Overwegende dat deze nieuwe bestemming moet voldoen aan de bepalingen en voorschriften van het
gemeentelijk ruimtelijk sportinfrastructuur, goedgekeurd door de Deputatie van Vlaams-Brabant op
14.03.2013;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Sara De Kock,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:

Besluit:
Art. 1.
De voorwaarden voor het verlenen van een domeinconcessie op de voormalige
zwembadsite worden vastgelegd als volgt:
Context:
De stad Scherpenheuvel-Zichem beschikt over een voormalig zwembadgebouw. Teneinde de site niet
te laten verkommeren, wenst de stad Scherpenheuvel-Zichem een samenwerking aan te gaan met
een private partner die het concept, de inrichting, de financiering en de exploitatie onder de vorm van
een domeinconcessie voor zijn rekening neemt.
De verlening van de domeinconcessie is niet onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten.
Echter, de stad Scherpenheuvel-Zichem hanteert in de toewijzingsprocedure de beginselen van
behoorlijk bestuur, waardoor een vrije mededinging en marktraadpleging wordt gegarandeerd.
De stad Scherpenheuvel-Zichem behoudt zich het recht voor om met één of meerdere kandidaten te
onderhandelen. De onderhandelingen zullen gebeuren op basis van de bepalingen zoals vastgelegd
door de gemeenteraad. De resultaten van deze onderhandelingen zullen mee opgenomen worden in
het gunningsverslag.
Verplichte uitsluitingsgronden
Door de loutere deelname aan de procedure verklaart de inschrijver zich niet te bevinden in één of
meerdere van onderstaande uitsluitingsgronden:
Veroordeeld zijn door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis voor:
• Deelname aan een criminele organisatie bedoeld in artikel 324bis Strafwetboek
• Omkoping zoals bedoeld in artikel 246 Strafwetboek
• Witwassen van geld zoals bedoeld in artikel 5 van de Wet van 11.01.1993 tot voorkoming van
het gebruik van het financiële stelsel van het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme
• In staat van faillissement of vereffening verkeren, zijn werkzaamheden hebben gestaakt of
een gerechtelijke reorganisatie hebben ondergaan, of in een vergelijkbare toestand verkeren
als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen
Wanneer de stad Scherpenheuvel-Zichem kennis heeft dat de inschrijver zich in één van
bovenstaande gevallen bevindt, wordt de inschrijver uitgesloten van de toegang tot de
gunningsprocedure, in welk stadium van de procedure ook.
Facultatieve uitsluitingsgronden
• Bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis veroordeeld zijn voor een misdrijf dat de
professionele integriteit aantast
• Niet voldaan hebben aan de verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale
zekerheid
• Niet in orde zijn met betaling van de belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of
van het land waar de inschrijver is gevestigd
• Zich in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij
het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar in het kader van deze gunningsprocedure, of
die deze inlichtingen niet heeft verstrekt.
Indien de stad Scherpenheuvel-Zichem twijfels heeft over de toestand van de inschrijver, kan zij de
bevoegde instanties of buitenlandse autoriteiten om de inlichtingen vragen die zij nodig acht.
De ingediende voorstellen worden beoordeeld op basis van de hierna vermelde criteria:
Geschiktheidscriteria
A. Financiële en economische draagkracht van de inschrijver
De kandidaat moet over voldoende financiële en economische draagkracht beschikken.
Hiertoe dient de inschrijver de jaarrekeningen van de afgelopen drie boekjaren bij zijn
inschrijving te voegen.
De vereiste financiële en economische draagkracht moet volledig aanwezig zijn bij de
inschrijver, tenzij een derde zich hoofdelijk aansprakelijk stelt ten aanzien van de kandidaat
voor de uitvoering van het project.

B. Ervaring en technische bekwaamheid van de inschrijver
B.1 Een overzicht van de relevante ervaring
De inschrijver moet relevante ervaring kunnen voorleggen, dit wil zeggen ervaring in het
uitbaten van een vergelijkbaar project.
B.2 De gedetailleerde CV’s (studie- en beroepskwalificaties en/of beroepservaring)
Verplicht plaatsbezoek
De stad Scherpenheuvel-Zichem voorziet een verplicht plaatsbezoek voorafgaand aan het indienen
van de aanbieding zodat de inschrijver de situatie op de locatie zelf correct kan inschatten. Na afloop
van het plaatsbezoek krijgt de inschrijver een bewijs dat als verplichte bijlage bij de inschrijving dient
te worden gevoegd.
Aanvragen voor een afspraak kunnen per mail gericht worden naar … . De plaatsbezoeken kunnen
plaatsvinden vanaf … tot en met … .
Beoordelingscriteria
De concessie wordt toegewezen op basis van onderstaande beoordelingscriteria. Deze criteria
vormen een coherent geheel waarbij de inschrijver elk van de criteria concreet dient uit te werken.
1. Businessplan (30 punten)
C. De inschrijver dient een businessplan in te dienen dat bestaat uit:
- Een projectvoorstelling
- Omgevingsanalyse
- Een commercieel plan
- Een organisatieplan
- Een financieel plan
2. Concept (55 punten)
D. Dit onderdeel dient het concrete projectplan te bevatten met een realistische timing. Tevens
dienen de nodige details te worden opgenomen betreffende de eventuele heropbouw of
renovatie van het gebouw, inbegrepen de afwerking en meubilair.
3. Vergoeding (15 punten)
E. De inschrijvers wordt gevraagd een concessievergoeding te bieden vanaf € 0,00 in acht
genomen het concept. De punten voor de vergoeding worden toegekend volgens de regel van
drie, waarbij het hoogste bedrag het maximum van de punten toegekend krijgt, terwijl de
andere bedragen verhoudingsgewijs worden berekend.
Het stadsbestuur behoudt het recht voor om de domeinconcessie niet toe te wijzen. In voorkomend
geval zal het opdrachtgevend bestuur geen enkele vorm van schadevergoeding verschuldigd zijn.
Inschrijving, procedure opening, etc.: formuleringen uit 3P
Bijzondere voorwaarden: Concessievoorwaarden
Voorwerp
Deze overeenkomst heeft als voorwerp het verlenen van een domeinconcessie op het voormalig
zwembadgebouw met grond (parking) gelegen te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Koning Astridstraat
+30, gekadastreerd 1° afdeling, sectie A nr. 266 k, met uitzondering van het skateterrein.
De precieze afbakening is op de plannen in bijlage aangeduid – deze plannen zijn een onderdeel van
onderhavige overeenkomst.
De concessiehouder dient rekening te houden met het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
sportinfrastructuur, goedgekeurd door de Deputatie van Vlaams-Brabant op 26.01.2012 dat als bijlage
aan deze overeenkomst wordt gehecht.
De infrastructuren die de concessiehouder zal aanwenden/exploiteren, worden ter beschikking gesteld
in de toestand waarin ze zich bevinden bij de ondertekening van de concessieovereenkomst. De
roerende goederen die zich in de inrichting bevinden, behoren eveneens tot de concessie.
De concessiehouder dient zelf in te staan, naar gelang de invulling, voor de heropbouw of renovatie,
inrichting en exploitatie van het gebouw.

De concessiehouder verbindt er zich toe de infrastructuur en de goederen bij het einde van de
overeenkomst minstens in dezelfde staat of beter achter te laten, met uitzondering van de normale
slijtage waarvoor de concessiehouder niet aansprakelijk is.
Aansprakelijkheid
De concessiehouder handelt voor eigen rekening en zal zich als dusdanig met de betreffende wetten
en reglementeringen in orde stellen, dit ter volledige ontlasting van de concessiegever.
Bestemming
De concessie wordt toegestaan voor de volgende bestemmingen of voorzieningen: recreatieve
voorzieningen die geen betrekking hebben op gemotoriseerde sporten of verblijfsrecreatie kunnen
toegestaan worden (zie stedenbouwkundige voorschriften van het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan sportinfrastructuur in bijlage).
De concessiehouder verbindt er zich toe de aldus bepaalde bestemmingen of voorzieningen van het
goed te eerbiedigen. De concessiehouder dient de exacte beschrijving van de bestemming aan de
concessiegever mee te delen. De concessiehouder dient een wijziging van de bestemming te melden
aan de concessiegever uiterlijk zestig kalenderdagen voorafgaand aan de activiteit. De
concessiegever buigt zich over de vraag tot bestemmingswijzigingen brengt de concessiehouder
schriftelijk van zijn beslissing op de hoogte. De bestemmingswijziging moet steeds kaderen in de
bestemmingsvoorschriften van het gemeentelijk goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan
sportinfrastructuur.
Termijn
De concessieovereenkomst treedt in werking vanaf de eerste dag van de eerste maand die volgt op
de ondertekeningdatum en dit voor een termijn van XXXXXXXX jaar.
Na het verstrijken van de vermelde termijn, meer bepaald op XXXXXXX, houdt de overeenkomst van
rechtswege op enig gevolg te hebben, tenzij ze met wederzijdse schriftelijke toestemming wordt
verlengd. De concessiehouder dient zijn aanvraag tot verlenging minstens zes (6) maanden op
voorhand door middel van een aangetekend schrijven aan de concessiegever kenbaar te maken. De
overeenkomst kan geenszins stilzwijgend worden verlengd.
Gedurende de drie maanden die het eindigen van rechtswege of doorbreking van de overeenkomst
voorafgaan moet de concessiehouder toelaten dat er binnen en buiten een bericht voor hernieuwing
van de concessie geplaatst wordt en dat de geconcedeerde ruimten bezichtigd worden op de dagen
en uren door de concessiegever vast te stellen.
Vergoeding
De uitbatingsvergoeding betaalbaar door de concessiehouder bedraagt € XXXXX per maand.
De uitbatingsvergoeding moet worden betaald vanaf de datum van inwerkingtreding van deze
overeenkomst.
De vergoeding wordt gestort op het rekening nummer XXXXXXXXXXXXXXX van de concessiehouder
met vermelding van “Domeinconcessie zwembadgebouw en gronden”.
De vergoeding is automatisch en van rechtswege verbonden aan de index van de consumptieprijzen.
De concessiehouder dient binnen de tien (10) kalenderdag na het ondertekenen van de
overeenkomst, tot het nakomen van zijn verplichtingen bij aanvang van de overeenkomst, een
waarborg te stellen van € XXXXXXX.
De concessiegever is gemachtigd in geval van niet-uitvoering door de concessiehouder van zijn
verplichtingen om de verschuldigde bedragen te verhalen op de waarborgsom.

De waarborgsom zal op het einde van de overeenkomst vrijgegeven worden voor zover de
concessiehouder al de in deze overeenkomst opgenomen verplichtingen is nagekomen.
Belastingen
Alle om het even welke (huidige en toekomstige) belastingen en taksen, die door de staat, het gewest,
de provincie, de gemeente of eventueel andere autoriteiten en instellingen (zullen) geheven worden
met betrekking tot de in concessie gegeven ruimten, in bezetting of de activiteiten die door de
concessiehouder worden uitgeoefend, evenals alle auteursrechten (SABAM), billijke vergoeding of
andere naburige rechten die het gevolg zijn van eender welke activiteit in de infrastructuur, zijn ten
laste van de concessiehouder.

Vergunningen en keuringen
De concessiehouder mag geen werken uitvoeren waarvoor een stedenbouwkundige vergunning
/omgevingsvergunning of andere bestuurlijke vergunning nodig is, zonder dat hij deze vergunning
verkregen heeft. De concessiehouder, en hij alleen, staat in voor het bekomen van de vereiste
vergunningen. De concessiegever draagt terzake geen enkele verantwoordelijkheid. De
concessiehouder kan dan ook op geen enkele wijze aanspraak maken op enige vergoeding of
wijziging aan de voorwaarden van deze overeenkomst omwille van het niet (onder voorwaarde)
verkrijgen van de vereiste vergunningen.
Indien de concessiehouder aanpassingen aan de elektrische installatie uitvoert maakt hij onverwijld
een keuringsattest van een erkend keuringsorganisatie over aan de concessiegever.
De concessiehouder is verplicht om de ruimten en installaties die hem ter beschikking worden gesteld
in goede staat te onderhouden en als een goede huisvader te gebruiken met ruime aandacht voor
duurzaamheid en rationeel energieverbruik.
Verzekeringen
De concessiehouder is verplicht voor de ganse duur van de overeenkomst de hem ter beschikking
gestelde lokalen en inrichtingen te laten verzekeren tegen brand, glasbraak, bliksem, ontploffing en
verhaal tegen derden zoals bij normale uitbatingsrisico’s.
Voor de investeringen en de inboedel van de geconcedeerde ruimten die eigendom is van de
concessiehouder of door derden aan hem ter beschikking gesteld wordt, dient de concessiehouder
een afzonderlijke verzekering af te sluiten.
De concessiehouder is verplicht om voor de ganse duur van de overeenkomst een
verzekeringscontract af te sluiten tot dekking van alle risico’s inzake burgerlijke aansprakelijkheid en
arbeidsongevallen.
Deze verzekeringspolissen moeten afgesloten worden bij een Europese Unie erkende
verzekeringsmaatschappij en moeten uiterlijk worden aangegaan bij de inwerkingtreding van deze
overeenkomst.
De concessiehouder verbindt er zich toe binnen de dertig dagen na de inwerkingtreding van deze
overeenkomst en op elk verzoek van de concessiegever de verzekeringspolis en de kwijtschriften voor
te leggen.
Beëindiging
De concessiegever heeft ten allen tijde het recht om eenzijdig, van rechtswege en zonder dat
enige opzeg noch schadeloosstelling vereist is, de uitbatingovereenkomst te verbreken,
ingeval van overmacht, indien het algemeen belang dit zou vereisen of ingeval van ernstige
nalatigheid of faillissement in hoofde van de concessiehouder.
De concessiegever moet de concessiehouder schriftelijk van zijn voornemen om de
concessieovereenkomst te verbreken in kennis stellen per aangetekende brief.

In geval van beëindiging in het algemeen belang zal de concessiegever aan de
concessiehouder een opzeggingstermijn toekennen van zes maanden én de bewezen kosten
die betrekking hebben op de beëindiging vergoeden.
In geval van beëindiging voor een ernstige nalatigheid beschikt de concessiehouder over een
termijn van dertig (30) kalenderdagen om zijn verweer per aangetekende brief aan de
concessiegever kenbaar te maken. Hierna vindt minstens één verzoeningsvergadering plaats
om na te gaan of een minnelijke oplossing mogelijk is. De verbreking kan worden toegepast,
onverminderd het recht op schadevergoeding voor de concessiegever en het verbeuren van
de waarborgsom ten voordele van de concessiegever.
Geschillen
Alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering en de
beëindiging van deze overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven.
Vooraleer een geschil aan de bevoegde rechtbank voor te leggen, verbinden partijen zich
ertoe te goeder trouw en met in acht name van de redelijke belangen van de andere partij te
onderhandelen met het oog op een minnelijke regeling.
Daartoe zal de eisende partij de andere partij bij aangetekend schrijven kennis geven van de
aard van het geschil en de mogelijke oplossingen.
De concessiehouder mag noch deze overeenkomst noch enig recht of verbintenis uit deze
overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de concessiegever.
Art. 2.
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het voeren van de
bekendmakingsprocedure en onderhandelingen.
Art. 0.
4

Goedkeuring van het verslag van de commissaris-revisor met betrekking tot de
jaarrekening 2016 en goedkeuring van de jaarrekening 2016 van het AGB Patrimonium
Scherpenheuvel-Zichem.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op onze beslissing van 27.12.2002 houdende de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf,
goedgekeurd door de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en
Ambtenarenzaken op 02.04.2003;
Gelet op de eigen beslissing van 05.12.2013 tot goedkeuring van de statuten van het Autonoom
Gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op het verslag van de commissaris over de jaarrekening 2016 van het boekjaar afgesloten op
31.12.2016 van het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem;
Overwegende dat de gemeenteraad kan instemmen met het voorgelegde verslag;
Overwegende dat de gemeenteraad dan ook de ontlasting kan verlenen aan de commissaris met
betrekking tot voornoemde jaarrekening;
Gelet op de jaarrekening 2016 van het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium ScherpenheuvelZichem;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Sara De Kock,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:

Art. 1.

Art. 2.
Art. 3.

Art. 4.

De verslagen van de commissaris over de jaarrekening 2016 van het boekjaar afgesloten op
31.12.2016 van het Autonoom Gemeentebedrijf Scherpenheuvel-Zichem, worden
goedgekeurd.
De jaarrekening 2016 van het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium ScherpenheuvelZichem wordt goedgekeurd.
Aan de commissaris wordt ontlasting voor de uitoefening van zijn mandaat verleend met
betrekking tot de jaarrekening 2016 van het boekjaar afgesloten op 31.12.2016 van het
Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem.
Dit besluit wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant.

Art. 0.
5

Kennisneming van het activiteitenverslag 2016 van het AGB Patrimonium ScherpenheuvelZichem.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op het activiteitenverslag 2016 van het AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem zoals
goedgekeurd door de raad van bestuur van 12.06.2017;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Enig art. Er wordt kennis genomen van het activiteitenverslag 2016 van het AGB Patrimonium
Scherpenheuvel-Zichem.
Art. 0.
6

Kennisneming jaarrekening 2016 van het OCMW Scherpenheuvel-Zichem.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op het OCMW-decreet van 19.12.2008;
Gelet op het besluit van de OCMW-raad van het OCMW Scherpenheuvel-Zichem van 12.06.2017
waarin de jaarrekening 2016 werd vastgesteld;
Overwegende dat overeenkomstig art. 174, §2 van het OCMW-decreet deze jaarrekening moet
bezorgd worden aan de gemeenteraad en de gemeenteraad zijn eventuele opmerkingen ter kennis
kan brengen van de provinciegouverneur;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Enig art. De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2016 zoals vastgesteld door de
OCMW-raad op 12.06.2017.
Art. 0.
7

Goedkeuring van het kerkenbeleidsplan.

Gelet op de conceptnota van minister Bourgeois, “Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk” van
24.06.2011;
Gelet op decreet van 15.07.2016 houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van
12.07.2013;
Overwegende dat met deze wijziging een definitie van kerkenbeleidsplan wordt ingevoegd in de
regelgeving, namelijk:
“kerkenbeleidsplan: een schriftelijk document dat eerst door het representatief orgaan van de
betrokken eredienst en vervolgens door de gemeente- of de provincieraad werd goedgekeurd en dat
een lokaal gedragen langetermijnvisie biedt voor alle gebouwen die bestemd zijn voor de betrokken
eredienst op het grondgebied van de gemeente of provincie. De langetermijnvisie moet minimaal
volgende basisgegevens bevatten:
a) een beschrijving van de betrokken gebouwen bestemd voor de eredienst, met onder meer hun
cultuurhistorische waarde, hun architecturale mogelijkheden, hun bouwfysische toestand;
b) de situering van elk gebouw bestemd voor de eredienst in zijn ruimtelijke omgeving;

c) een beschrijving van het actueel gebruik en de actuele functie van de betrokken gebouwen
bestemd voor de eredienst
d) een onderbouwde visie op het toekomstig gebruik en de toekomstige functie van de betrokken
gebouwen, inclusief een plan van aanpak hoe de toekomstige invulling met nevenfuncties of
herbestemming ervan zal worden onderzocht”;
Overwegende dat het beschikken over een kerkenbeleidsplan een voorwaarde is voor het verkrijgen
van subsidies volgens het Onroerenderfgoeddecreet van 12.07.2013;
Gelet op het kerkenbeleidsplan van Scherpenheuvel-Zichem, dat werd opgemaakt door het centraal
kerkbestuur van Scherpenheuvel-Zichem en werd goedgekeurd door het bisdom op 22.05.2017;
Raadslid A. Claes vraagt namens de N-VA-fractie om het stemgedrag te notuleren:
‘De N-VA keurt het voorliggend kerkenbeleidsplan met de langetermijnvisie voor de kerkgebouwen
niet goed. Er is geen duidelijke visie, geen nieuw en concreet plan. Er is een gebrek aan ambitie en
creativiteit bij de opmaak van dit plan. Kort samengevat: er verandert niets aan de bestemmingen van
de kerkgebouwen.’;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Sara De Kock,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Paul Boschmans,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Onthouding:
Besluit:
Enig art. De gemeenteraad keurt het kerkenbeleidsplan, dat werd opgemaakt door het centraal
kerkbestuur van Scherpenheuvel-Zichem en werd goedgekeurd door het bisdom op
22.05.2017 en dat als bijlage bij deze beslissing is gevoegd, goed.
Art. 0.
8

Afsluiten van overeenkomst met het Vlaams Energiebedrijf (VEB) voor de levering van
elektriciteit en aardgas.

Gelet op de Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13.07.2009
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van
Richtlijn 2003/54/EG;
Gelet op de Wet van 29.04.1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en de daarbij
horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de Bijzondere Wet van 08.08.1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door de
Bijzondere Wet van 08.08.1988, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van het
energiebeleid betreft;
Gelet op het Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het
‘Energiedecreet’) van 08.052009, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid
(het ‘Energiebesluit’) van 19.11.2010, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de Organieke Wet van 08.07.1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn en het Decreet van 18.12.2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de Wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
2 niveaus, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het Decreet van 15.07.2011 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk
vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap nv Vlaams Energiebedrijf;
Gelet op de Wet van 15.06.2006 Overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid artikel 38;
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 Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
zoals tot op heden gewijzigd;

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, zoals tot op heden gewijzigd;
Overwegende dat sinds 01.07.2003 elke afnemer op de Vlaamse elektriciteitsmarkt vrij is om te
contracteren met de elektriciteitsleverancier van zijn keuze;
Overwegend dat het Vlaams Energiebedrijf krachtens artikel 4, 2° van het Decreet van 15.07.2011
optreedt als speler en facilitator op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas en dat het
Vlaams Energiebedrijf hierbij optreedt als aankoopcentrale zoals bedoeld in artikel 2, 4° van de Wet
van 15.06.2006;
Overwegend dat aanbestedende overheden die beroep doen op een aankoop- of opdrachtencentrale
vrijgesteld zijn van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren (art 15, Wet van
15.06.2006).
Overwegende dat de huidige opdracht tot levering van elektriciteit en van gas afloopt op 31.12.2017;
Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet afgesloten worden;
Gelet op het OCMW-raadsbesluit van 24.04.2017 waarbij het contract wordt goedgekeurd en de
gemeente Scherpenheuvel-Zichem wordt aangeduid om dit contract in gezamenlijke naam af te
sluiten en waarbij mandaat wordt gegeven aan Eandis om de lijst van gecontracteerde
verbruikspunten en facturatieadressen op te vragen bij de huidige energieleveranciers teneinde op te
treden als facilitator voor de overgang naar het nieuwe contract;
Gelet op het besluit van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Patrimonium
Scherpenheuvel-Zichem van 12.06.2017 waarbij het contract wordt goedgekeurd en de gemeente
Scherpenheuvel-Zichem wordt aangeduid om dit contract in gezamenlijke naam af te sluiten en
waarbij mandaat wordt gegeven aan Eandis om de lijst van gecontracteerde verbruikspunten en
facturatieadressen op te vragen bij de huidige energieleveranciers teneinde op te treden als facilitator
voor de overgang naar het nieuwe contract;
Gelet op het raadsbesluit van de politiezone Demerdal DSZ van 22.06.2017 waarbij het contract wordt
goedgekeurd en de gemeente Scherpenheuvel-Zichem wordt aangeduid om dit contract in
gezamenlijke naam af te sluiten en waarbij mandaat wordt gegeven aan Eandis om de lijst van
gecontracteerde verbruikspunten en facturatieadressen op te vragen bij de huidige
energieleveranciers teneinde op te treden als facilitator voor de overgang naar het nieuwe contract;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Sara De Kock,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad sluit overeenkomsten af met het Vlaams Energiebedrijf (VEB) met
maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 301, voor de levering van
elektriciteit en aardgas. De overeenkomsten zijn als bijlage bij deze beslissing gevoegd.
Art. 2.
De gemeenteraad aanvaardt het mandaat gegeven door het OCMW van ScherpenheuvelZichem op 24.04.2017, door de politiezone Demerdal DSZ op 22.06.2017 en door het
autonoom gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem op 12.06.2017, om voor
hun rekening een overeenkomst af te sluiten met het Vlaams Energiebedrijf voor de levering
van elektriciteit en aardgas.
Art. 3.
De kerkfabrieken van Scherpenheuvel-Zichem, die hiervoor een mandaat verlenen aan de
gemeente, kunnen ook gebruik maken van de overeenkomsten die de gemeente afsluit met
het Vlaams Energiebedrijf voor de levering van elektriciteit en aardgas.
Art. 4.
De gemeente neemt hierbij alle procedurele verplichtingen op zich met betrekking tot de in
artikelen 1, 2 en 3 bedoelde overeenkomsten.
Art. 5.
De gemeente mandateert Eandis System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090
Melle, om de lijst van gecontracteerde verbruikspunten en facturatieadressen op te vragen
bij de huidige energieleveranciers teneinde op te treden als facilitator voor de overgang naar
het nieuwe contract.
Art. 6.
De gemeente, het OCMW, de politiezone en de kerkfabrieken zijn zelf verantwoordelijk voor
de tijdige betaling van de facturen met betrekking tot de leveringen op hun eigen
afnamepunten in de vermelde overeenkomst met het Vlaams Energiebedrijf.

Art. 7.

In geval van een juridisch geschil met betrekking tot voormelde overeenkomst, anders dan
bepaald in artikel 6, is de gemeente mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in
verhouding tot haar aandeel in de overeenkomst.

Art. 0.
9

Vaststelling van het retributiereglement op het gebruik van de stedelijke zaal Familia.

Gelet op artikel 173 van de Grondwet:
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het advies van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum van 14.06.2017;
Overwegende dat zaal Familia Averbode niet is opgenomen in het retributiereglement op de stedelijke
zalen en lokalen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 15.12.2016 en gewijzigd in huidige zitting,
en dat in werking treedt vanaf 1 januari 2018;
Overwegende dat Diest Uitbreiding, de nieuwe eigenaar van zaal Familia heeft laten weten dat de
afbraakwerken pas starten in 2019 en het stadsbestuur de toestemming geeft om zaal Familia nog te
verhuren in 2018;
Overwegende dat zaal Familia Averbode onder andere voorwaarden wordt verhuurd in 2018 dan de
andere gemeentelijke zalen en lokalen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Sara De Kock,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.01.2018 tot 31.12.2018 wordt een retributie geheven op het gebruik van de
stedelijke zaal Familia in Averbode.
Art. 2.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
€ 10,00
per keer voor vergaderingen, repetities en crea-momenten
door erkende verenigingen van Scherpenheuvel-Zichem;
€ 75,00
per keer voor ledenfeesten, zonder gebruik van de keuken
door erkende verenigingen van Scherpenheuvel-Zichem;
€ 180,00
per keer voor een rouwtafel, zonder gebruik van de keuken
door particulieren.
Art. 3.
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Art. 4.
De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Art. 5.
De keuken kan enkel gebruikt worden voor de afwas. Er is hiervoor geen retributie
verschuldigd.
Art. 6.
Indien de zaal niet is opgeruimd, zoals bepaald in de poetsnota die aanwezig is in elke zaal
en lokaal wordt er een forfaitaire schadevergoeding van € 50,00 per uur extra opruimen per
persoon aangerekend. Elk begonnen uur wordt volledig aangerekend.
Art. 7.
Bij schade of verlies van materialen wordt de werkelijke kostprijs voor de herstelling of
vervanging aangerekend.
Art. 8.
Voor de vervanging van keukenmateriaal zijn er standaardtarieven bepaald zoals vermeld in
bijlage 1.
Art. 9.
Als er wordt vastgesteld dat de zaal gereserveerd werd onder een verkeerde naam en/of
organisatie met als doel een goedkoper tarief te bekomen, zal het op de werkelijke
gebruikers van toepassing zijnde tarief dubbel worden aangerekend.
Bijlage 1 - Standaardtarieven vervanging keukenmateriaal bij schade of verlies

bestek

Omschrijving
dessertlepel

Prijs per stuk
0,75

diverse

glazen

porselein

kommen

schotels

dessertvork
lepel
mes
vork
aardappelmesje
dienbladen
flessenopener
ijsschep
koffiepot met of zonder deksel
kurkentrekker
melkkan
suikerpot
taartschep
champagneglas
karaf wijn of fruitsap
potjes versnaperingen/sausjes
waterglas 25 cl
wijnglas rood 24 cl
wijnglas wit 19 cl
dessertbord
diep bord
plat bord
ondertas
tas
groenten diameter 18 cm
groenten diameter 20 cm
groenten diameter 30 cm
ovale schotel 40 cm
ovale schotel60 cm
ronde schotel diameter 40 cm
vierkante schotel

0,75
1,25
1,50
1,25
10,00
25,00
1,00
19,50
27,00
20,00
6,00
4,50
9,00
1,00
1,75
0,75
1,50
1,20
1,00
1,50
1,75
1,75
0,75
1,50
4,00
6,00
8,00
10,00
20,00
9,00
25,00

Art. 0.
10 Vaststelling van het retributiereglement op de stedelijke zalen en lokalen.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het gebruikersreglement van de stedelijke zalen en lokalen, goedgekeurd door de
gemeenteraad op 15.12.2016;
Gelet op het advies van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum van14.06.2017;
Overwegende dat
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Sara De Kock,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.

Deel 1 - Algemeen
Vanaf 01.01.2018 wordt een retributie geheven op het gebruik van de stedelijke zalen en
lokalen.

Art. 2.
Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

De retributie wordt vastgesteld volgens de soort gebruiker, de aard van de activiteit en de
infrastructuur volgens capaciteit.
Soort van gebruiker:
A
erkende verenigingen van Scherpenheuvel-Zichem, door een hogere overheid
erkende welzijnsinstanties met een actieve werking op het grondgebied en/of voor inwoners
van Scherpenheuvel-Zichem, onderwijsinstellingen van Scherpenheuvel-Zichem, politieke
partijen van Scherpenheuvel-Zichem;
B
onderwijsinstellingen buiten Scherpenheuvel-Zichem, provinciebesturen, specifieke
overheidsorganisaties voor jeugd, cultuur en sport, door een hogere overheid erkende
welzijnsinstanties zonder actieve werking op het grondgebied en/of voor inwoners van buiten
Scherpenheuvel-Zichem;
C
alle andere gebruikers die niet onder A of B vallen.
Aard van de activiteit:
1.
gesloten activiteiten: enkel op uitnodiging en zonder inkom te betalen mag je
de infrastructuur betreden (ledenfeest, …);
privé-feesten (trouwfeest, verjaardagsfeest, babyborrel, …);
2.
lezing/vorming. Het al dan niet betalen van inkomgeld heeft geen invloed op
de huurprijs;
openbare activiteiten zonder inkom:
ook deze activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk, maar het gaat over niet
culturele activiteiten (quiz, dansfeest, controlepost voor wandelingen of
fietstocht, …) waarvoor geen inkom moet betaald worden om de infrastructuur
te betreden;
eetfeesten;
3.
openbare activiteiten met inkom:
dit zijn activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn en waarvoor inkom moet
betaald worden om de infrastructuur te betreden (b.v. fuif met inkom).
De retributie wordt steeds bepaald per verhuring van 8 u. ’s morgens tot 5 u. de dag erna.
Bij fuiven is dit van 8 u. ’s morgens tot 12 u. de dag erna.
Wil men de zaal vroeger dan 8 u. in gebruik nemen, moet de dag ervoor worden gehuurd.
Wil men langer dan 5 u. ‘s morgens de dag erna de zaal gebruiken, dan moet de dag erna
gehuurd worden.
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Volgende organisaties zijn vrijgesteld van het betalen van een retributie: stadsbestuur
Scherpenheuvel-Zichem, stedelijke adviesraden van Scherpenheuvel-Zichem,
hulpverleningszone Oost –Brabant, politiezone Demerdal - DSZ, sportregio WingeDemervallei, gehandicaptenvereniging Klim-Op, OCMW Scherpenheuvel-Zichem, het Rode
Kruis voor bloed-inzameling, vriendenkring brandweer Scherpenheuvel-Zichem en
vriendenkring politie DSZ.
Deel 2 – Zalen
De zalen worden ingedeeld in 3 groepen:
Groep 1:
zaal De Hemmekes in Zichem;
Groep 2:
zaal De Keyt in Messelbroek, zaal Concordia in Testelt, zaal
Teekbroek in Testelt, zaal ’t Laer in Okselaar;
Groep 3:
zaal Familieheem Schoonderbuken, zaal Den Cayberg in Keiberg,
zaal brandweer in Scherpenheuvel, cafetaria sporthal Averbode
boven, gang van Den Hulst in Testelt, 2/3 van zaal De Keyt (deel 1
met toog), 1/2 van ’t Laer (deel 1 met toog)
De retributie voor de zalen wordt vastgesteld als volgt:
zalen
A

B

90
75
60

270
225
180

C1 25 %
korting

C2

303,75
252,12
202,5

405
338
270

1
Groep 1
Groep 2
Groep 3

2

Groep 1
Groep 2
Groep 3

180
150
120

540
450
360

Groep 1
Groep 2
Groep 3

360
300
240

1080
900
720

607,50
506,25
405

810
675
540

1215
1012,5
810

1620
1350
1080

3

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

C1 = 25 % korting op categorie C2:
indien de activiteit stopt voor 19 u;
of voor natuurlijke personen van Scherpenheuvel-Zichem;
of voor rechtspersonen waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd in
Scherpenheuvel-Zichem;
Voor het klaarzetten van de zaal of het opruimen van de zaal, kan de zaal gehuurd worden
volgens het tarief “gesloten activiteiten”.
Indien 10 dagen voor de activiteit, de zaal nog vrij is op de dag voor en/of na de activiteit,
kan men de zaal in gebruik nemen voor 25 euro om de zaal klaar te zetten of op te ruimen.
Annuleringsvergoeding.
Bij annulering van de zaal:
meer dan 120 kalenderdagen voor de activiteit wordt er geen annulatievergoeding
gevraagd;
tussen de 60 kalenderdagen en 120 kalenderdagen voor de activiteit is er een
annulatievergoeding verschuldigd van 50 % van de retributie;
minder dan 60 kalenderdagen voor de activiteit is er een annulatievergoeding
verschuldigd die gelijk is aan de volledige retributie.
De dag van de activiteit wordt niet meegerekend in de berekening van het aantal dagen.
Deel 3: Vergaderlokalen
De retributie voor de vergaderlokalen in:
zaal De Hemmekes in Zichem (3 vergaderlokalen gelijkvloers);
ste
zaal De Keyt in Messelbroek (3 vergaderlokalen op 1 verdieping);
1/3 van zaal De Keyt in Messelbroek;
Den Hulst in Testelt (2 vergaderlokalen);
ste
Zaal Den Cayberg in Keiberg (3 vergaderlokalen op 1 verdieping);
zaal ’t Laer in Okselaar (2 vergaderlokalen);
ste
openbare bibliotheek in Averbode (1 vergaderlokaal op 1 verdieping);
oude jongensschool in Schoonderbuken (1 vergaderlokaal gelijkvloers,
ste
2 vergaderlokalen 1 verdieping);
oude pastorie in Schoonderbuken (1 vergaderlokaal).
wordt vastgesteld als volgt:
Vergaderlokalen
A
B
C
10
20
100
Bij annulering van een vergaderlokaal:
meer dan 30 kalenderdagen voor de activiteit wordt er geen annulatievergoeding
gevraagd;
tussen de 5 en 30 kalenderdagen voor de activiteit is er een annulatievergoeding
verschuldigd van 50 % van de retributie gevraagd;
minder dan 5 kalenderdagen voor de activiteit is er een annulatievergoeding
verschuldigd die gelijk is aan de volledige retributie.
Categorie A kan kosteloos een vergaderlokaal annuleren tot 5 kalenderdagen voor de
activiteit.
De dag van de activiteit wordt niet meegerekend in de berekening van het aantal dagen.
Deel 4 - Keuken
De retributie voor de keuken van:
zaal De Hemmekes in Zichem
zaal De Keyt in Messelbroek
zaal Concordia in Testelt
zaal Den Cayberg in Keiberg
zaal ’t Laer in Okselaar

zaal Familieheem Schoonderbuken
cafetaria sporthal Averbode boven
wordt vastgesteld als volgt:

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19.
Art. 20.

Art. 21.

Art. 22.

Art. 23.

Art. 24.

Keuken
A
B
C
50
100
150
In de huur van de keuken is het gebruik van het keukenmateriaal inbegrepen, zoals borden,
bestek, glazen, potten en pannen.
Indien er in de keuken geen gebruik wordt gemaakt van de vuren, de oven of de koelcel,
wordt er een korting toegestaan van 50 % op de retributie van de keuken.
Indien de keuken alleen dient om koffie te maken en de hieraan gekoppelde afwas te doen,
is geen retributie verschuldigd en is het gebruik van de koffietassen, ondertassen,
koffielepeltjes en dessertborden inbegrepen
Voor zaal De Hemmekes in Zichem wordt er een retributie aangerekend van 0,25 euro per
gebruikte koffiefilter.
Deel 5 - Speciale voorwaarden
Zaal brandweer in Scherpenheuvel en zaal ’t Laer in Okselaar kan gebruikt worden volgens
het tarief van vergaderlokalen door een erkende vereniging voor activiteiten die op niet
frequente basis worden georganiseerd en die bijdragen aan haar sociale doel zonder dat dit
hun hoofdactiviteit is zoals bv. kooklessen, kaartspelen, bloemschikken, spelnamiddagen,
breien en zolang het niet plaatsvindt op een zaterdag of een zondag.
De onderwijsinstellingen van Scherpenheuvel-Zichem kunnen tweemaal per jaar gratis
beschikken over een stedelijke zaal, vermeld in deel 2 van dit reglement. Dit kan enkel voor
activiteiten met actieve deelname van de schoolkinderen van de onderwijsinstelling. De
activiteiten moeten gericht zijn op de ouders, grootouders en andere familieleden van de
schoolkinderen en er mag geen inkom gevraagd worden.
Indien de cafetaria van de sporthal Averbode boven wordt gehuurd in combinatie met een
competitiewedstrijd wordt er een retributie aangerekend van 60 euro per dag.
Voor een rouwtafel wordt een retributie aangerekend van 180 euro voor een zaal en 100
euro voor een vergaderlokaal. Bij rouwtafels is het gebruik van de keuken en al het
keukenmateriaal steeds inbegrepen.
Indien de zaal wordt gebruikt na een kookles om de bereide gerechten te verorberen en in
combinatie met de huur van de keuken, wordt er een retributie aangerekend van 10 euro
voor het gebruik van de zaal. De keuken wordt aangerekend aan het normale tarief.
De zalen, bepaald in deel 2 van dit reglement, kunnen gebruikt worden door erkende
harmonieën/fanfares, toneelverenigingen en koren voor repetities tegen een retributie van 10
euro per avond tijdens de weekdagen (van maandag tot donderdag). Vrij-, zater-, zondag en
feestdagen vallen niet onder deze regel.
De zalen, bepaald in deel 2 van dit reglement, mogen gebruikt worden voor sportactiviteiten
op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, volgens het retributiereglement van
sportinfrastructuur en indien er geen gebruik gemaakt wordt van de aanwezige tap- en
koelinstallatie en er ook geen verkoop van drank of voedingsmiddelen is.
De zalen bepaald in groep 1 komen overeen met een sporthal. De zalen bepaald in groepen
2 en 3 komen overeen met een sportzaal.
De kleedkamers van zaal De Keyt vallen onder het retributiereglement van de
sportinfrastructuur.
Tijdens de carnavalperiode, op vooraf door het college van burgemeester en schepenen
bepaalde data, worden zaal De Hemmekes in Zichem en zaal Den Cayberg in Keiberg
verhuurd per opbod, met een minimum bod dat overeenkomt met het tarief C2 “open
activiteit zonder inkom”.
De kandidaat-gebruikers dienen een bod in voor de gewenste gebruiksdatum. Dit dient te
gebeuren onder gesloten omslag en aangetekend te worden verstuurd naar of tegen
ontvangstbewijs te worden afgegeven op volgend adres: stadhuis, A.Nihoulstraat 13-15,
3270 Scherpenheuvel-Zichem. Op de gesloten omslag dient te worden vermeld de gewenste
gebruiksdatum en de naam van de zaal.
De omslagen worden geopend op een openbare zitting op het stadhuis, waarvan een
proces-verbaal wordt opgemaakt. Hierin worden de naam van de inschrijvers en de geboden
bedragen opgenomen. Het gebruik van de zaal wordt toegewezen door het college van
burgemeester en schepenen aan diegene die het hoogste bod heeft uitgebracht voor een

Art. 25.

Art. 26.

bepaalde gebruiksdatum.
Via de stadsinfo en de stedelijke website zal worden opgeroepen tot het uitbrengen van het
bod. In dit bericht worden de beschikbare gebruiksdata opgenomen, alsook de uiterste
datum van indiening van het bod en het bedrag van het minimum bod per datum en per zaal.
Fuiven:
Bij fuiven en openbare dansfeesten wordt een waarborg gevraagd van 500 euro. Deze wordt
voor de activiteit betaald en wordt pas vrijgegeven indien het factuur voor de ingebruikname
van de zaal en desgevallend de aangebrachte schade is betaald. Als de factuur voor het
gebruik van de zaal en desgevallend voor schade niet betaald is na betalingsherinneringen
en aangetekende aanmaningen wordt het bedrag van de factuur in mindering gebracht van
de waarborg.
Tentoonstellingen:
De retributie voor kunst-, educatieve of erfgoedtentoonstellingen in zaal de brandweer in
Scherpenheuvel wordt vastgesteld als volgt:
A
100 euro per week

Art. 27.

Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.

Art. 31.

Art. 32.

B
C
200 euro per week
300 euro per week
Deel 6 - Inbreuken
Indien de zaal niet is opgeruimd, zoals bepaald in de poetsnota die aanwezig is in elke zaal
en lokaal, wordt er een forfaitaire schadevergoeding van 50 euro per uur extra opruimen per
persoon aangerekend. Elk begonnen uur wordt volledig aangerekend.
Bij schade of verlies van materialen wordt de werkelijke kostprijs voor de herstelling of
vervanging aangerekend.
Voor de vervanging van keukenmateriaal zijn er standaardtarieven bepaald zoals vermeld in
bijlage 1.
Als er wordt vastgesteld dat de zaal of het vergaderlokaal is gereserveerd onder een
verkeerde naam en/of organisatie met als doel een goedkoper tarief te bekomen, zal het op
de werkelijke gebruikers van toepassing zijnde tarief dubbel worden aangerekend.
Bij herhaaldelijke inbreuken op de bepalingen van onderhavig reglement kan het college van
burgemeester en schepenen beslissen om het gebruik van alle of een gedeelte van de
gemeentelijke infrastructuur niet meer toe te laten voor een periode van 12 maanden.
Het retributiereglement van 15.12.2016 op de stedelijke zalen en lokalen wordt opgeheven
met ingang van 01.01.2018.

Bijlage 1 - Standaardtarieven vervanging keukenmateriaal bij schade of verlies

bestek

diverse

Omschrijving
dessertlepel
dessertvork
lepel
mes
vork
aardappelmesje
dienbladen
flessenopener
grote messen (snijmes)
ijsschep
keukenvork
klopper
koffiepot met of zonder deksel
kurkentrekker
maatbeker
melkkan
peper en zout strooier
pollepel 0,25 l
pollepel 1 l
pureestamper
rond vergiet
ronde zeef 23 cm

Prijs per stuk
0,75
0,75
1,25
1,50
1,25
10,00
25,00
1,00
17,00
19,50
8,50
8,00
27,00
20,00
9,00
6,00
2,00
10,00
20,00
10,00
8,00
10,00

glazen

porselein

kommen

kookpotten en -pannen

schotels

schuimspaan
serveerlepels / sauslepel
serveertang
spatel
suikerpot
taartschep
vleesplanken
champagneglas
karaf wijn of fruitsap
potjes versnaperingen/sausjes
waterglas 25 cl
wijnglas rood 24 cl
wijnglas wit 19 cl
dessertbord
diep bord
plat bord
ondertas
tas
groenten diameter 18 cm
groenten diameter 20 cm
groenten diameter 30 cm
sauskom inox
soepterrine diameter 30 cm
kookpot 5 l
deksel kookpot 5 l
kookpot 10 l
deksel kookpot 10 l
kookpot 40 l
deksel kookpot 40 l
kookpot 60 l
deksel kookpot 60 l
kookpot 80 l
deksel kookpot 80 l
pan diameter 40 cm
ovale schotel 40 cm
ovale schotel 60 cm
ronde schotel diameter 40 cm
vierkante schotel

12,00
8,00
2,50
7,00
4,50
9,00
30,00
1,00
1,75
0,75
1,50
1,20
1,00
1,50
1,75
1,75
0,75
1,50
4,00
6,00
8,00
6,00
23,00
35,00
8,00
40,00
10,00
80,00
15,00
155,00
22,00
160,00
26,00
70,00
10,00
20,00
9,00
25,00

Art. 0.
11 Wijziging van het retributiereglement van 24.11.2016 op het gebruik van de stedelijke
sportinfrastructuur.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, §3 van het Gemeentedecreet:
Gelet op het retributiereglement van 24.11.2016 op het gebruik van de stedelijke sportinfrastructuur;
Overwegende dat het noodzakelijk is dat zaal Teekbroek Testelt wordt opgenomen in dit reglement;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Sara De Kock,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:

Besluit:
Enig art. Vanaf 01.07.2017 wordt het retributiereglement van 24.11.2016 op het gebruik van de
stedelijke sportinfrastructuur als volgt gewijzigd:
- in artikel 6, punt 2 wordt “sportzaal Teekbroek Testelt” bijgevoegd.
Art. 0.
12 Wijziging van het gebruikersreglement van de stedelijke zalen en lokalen.
Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op gebruikersreglement van 15.12.2016 van de stedelijke zalen en lokalen;
Gelet op het advies van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum van 14.06.2017;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Sara De Kock,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art. Vanaf 01.01.2018 wordt het gebruikersreglement van 15.12.2016 van de stedelijke zalen en
lokalen als volgt gewijzigd:
- in artikel 1, punt 5 wordt ‘zaal Familieheem’ bijgevoegd
- in artikel 3, punt 3.1 wordt ‘zaal Familieheem Schoonderbuken’ bijgevoegd
- in artikel 7, wordt ‘Er is rookverbod in alle zalen en vergaderlokalen. Balsporten in de
zalen zijn verboden’ toegevoegd.
13 Goedkeuring van het dienstreglement van de bibliotheek.
Gelet op de het Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op de adviezen van het beheersorgaan van de openbare bibliotheek betreffende de aanpassing
van het dienstreglement van de openbare bibliotheek n.a.v. de uitbreiding van de collectie van de bib
met e-books op e-readers uitgebracht in de vergadering van 17.05.2017 (Beheersorgaan / 2017 - 2 verslag);
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Sara De Kock,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art. Het dienstreglement van de openbare bibliotheek als volgt goed te keuren:
Art.1 De openbare bibliotheek van Scherpenheuvel-Zichem is vrij toegankelijk voor
iedereen; zij is een democratische instelling.

De collecties gedrukte en audiovisuele materialen, de dienstverlening en de
uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften
aan ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking.
Art.2 De openingstijden zijn de volgende :
maandag
:
09.30-12.00
&
dinsdag
:
09.30-12.00
&
woensdag
:
donderdag
:
09.30-12.00
vrijdag
:
09.30-12.00
&
zaterdag
:
09.30-13.00

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

De deuren van de bibliotheek worden 10 minuten voor sluitingstijd gesloten; enkel de
bezoekers die al aanwezig zijn in de bibliotheek woorden nog geholpen.
Art.3 Men wordt ingeschreven op voorlegging van het identiteitsbewijs.
Voor inschrijving van jongeren onder 14 jaar is de toestemming van de ouders of voogd
vereist.
Iedereen die wordt ingeschreven ontvangt kosteloos een lezerspasje. Bij verlies wordt tegen
betaling een nieuw lezerspasje afgeleverd. Verlies of diefstal van de lenerskaart moet
onmiddellijk gemeld worden. Ook een adresverandering, verandering van telefoon- of GSMnummer of verandering van e-mailadres moet aan de balie gemeld worden.
Het aanbieden van de lenerskaart of de elektronische identiteitskaart is noodzakelijk voor de
registratie van het ontlenen en/of verlengen van materialen.
Art.4 Men volgt steeds de richtlijnen van het bibliotheekpersoneel.
Art.5 De bibliotheek is uitgerust met een systeem van zelfscanning. Materialen die
teruggebracht worden, worden in een intelligente inleverkast of inleversluis geplaatst.
Materialen die door de lener worden ontleend, worden aan de zelfscanbalie gescand na het
inlezen van de lenerskaart of identiteitskaart.
Het ontlenen van gedrukte materialen en luisterboeken is kosteloos.
Voor cd’s en dvd’s wordt per cd of dvd per uitlening of verlenging leengeld aangerekend.
Verschuldigde sommen worden aan de betaalautomaat betaald.
Art.6 Per lener kunnen maximaal 6 boeken, 6 tijdschriften, 6 stripverhalen, 6 cd's en 6 dvd’s
ontleend worden.
De bibliothecaris is gemachtigd om te bepalen welke materialen al dan niet bijkomend
ontleend kunnen worden.
De uitleentermijn van boeken, tijdschriften, stripverhalen, cd’s en dvd’s bedraagt 3 weken.
Taalcursussen worden ontleend voor een periode van 2 maanden.
Van 25 juni tot 15 augustus wordt, weliswaar alleen op vraag van de lener, een dubbele
uitleenperiode toegestaan.
Een éénmalige verlenging van de werken is mogelijk voor zover de werken niet door andere
leners aangevraagd zijn. Voor cd's en dvd’s dient dan opnieuw leengeld betaald te worden.
Werken die voor verlenging aangeboden worden, worden verlengd voor een periode van 3
weken. Bij online of telefonisch verlengen of bij verlenging in de bibliotheek zonder dat het
materiaal aangeboden wordt, wordt de verlenging beperkt tot 7 dagen.
Verlengde werken kunnen bij inlevering niet op de kaart van een familielid ontleend worden.
Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus mogen maximaal 12 boeken, 12 tijdschriften,
12 stripverhalen, 12 cd's en 12 dvd’s ontleend worden.
Met het oog op vakantie wordt 2 maal per jaar een dubbele uitleentermijn toegestaan.
Met een lerarenkaart worden boeken voor een dubbele uitleenperiode ontleend; verlenging
van deze materialen is niet mogelijk.

Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus worden er geen materialen ontleend op een
lerarenkaart.
Leraren en leraren in opleiding kunnen ook een kamishibai-verteltheater en kamishibaiverhalen ontlenen voor een periode van 3 weken.
Bij het overschrijden van de uitleentermijn volgt een aanmaning via e-mail of per brief. Indien
men niet reageert op 3 aanmaningen volgt een aangetekend schrijven. Als ook hierop geen
reactie komt kan er een deurwaarder aangesteld worden. Alle kosten zijn ten laste van de
lener.
Het maningsgeld dient betaald te worden ook al werd geen maning ontvangen.
Reserveren van werken die uitgeleend zijn is tegen betaling mogelijk. De betaling gebeurt bij
de aanvraag. De lener wordt schriftelijk, telefonisch of via e-mail verwittigd. De
gereserveerde materialen blijven twee weken ter beschikking van de aanvrager.
Werken die niet voorhanden zijn kunnen in het raam van het reglement op leenverkeer
onder bibliotheken (IBL) worden aangevraagd. De hieraan verbonden kosten vallen ten laste
van de aanvrager.
Art.6 bis E-readers en e-boeken in de bibliotheek
Een e-reader is een toestel waarop je digitaal boeken kan lezen.
Algemene voorwaarden
Wie lid is van de bibliotheek van Scherpenheuvel-Zichem en 16 jaar of ouder is kan een ereader met daarop een aantal e-boeken ontlenen.
Uitleenprocedure
Een e-reader en de gewenste e-boeken kunnen online via de catalogus of aan de balie
gereserveerd worden. Er kunnen maximaal 5 e-boeken ontleend worden.
Een bibliotheekmedewerker maakt de e-reader klaar.
De e-reader met daarop één e-boek of meerdere e-boeken wordt ontleend voor een periode
van 3 weken.
Per lenerskaart kan slechts 1 e-reader ontleend worden.
Het afhalen en terugbrengen van de e-reader kan alleen aan de balie. De e-reader mag
nooit in de inleversluis gestopt worden !
Bij het terugbrengen zal een bibliotheekmedewerker de e-reader controleren op schade en
ongeoorloofd gebruik (zie gebruiksvoorwaarden).
E-boeken van de bib op je eigen tablet of e-reader lezen is niet mogelijk.
Gebruiksvoorwaarden
De lener ontvangt de e-reader volledig opgeladen en in goede staat.
De e-reader wordt steeds uitgeleend met een beschermhoes en moet, om schade te
voorkomen, tijdens de hele uitleenperiode in deze hoes blijven zitten.
Het is niet toegestaan om de e-reader door te geven aan derden.
De lener is verantwoordelijk voor de e-reader en behandelt die met de grootste zorg.
De geleende e-reader mag enkel gebruikt worden voor het lezen van e-boeken die door de
bibliotheek van Scherpenheuvel-Zichem op het toestel werden geplaatst.
Het kopiëren, verwijderen en/of toevoegen van e-boeken door de lener is niet toegestaan.
Voor het reserveren, het laattijdig inleveren en verlies of beschadiging van de e-reader
gelden de tarieven van boeken.
De lener neemt bij de eerste ontlening van een e-reader kennis van de algemene
voorwaarden, de uitleenprocedure en de gebruiksvoorwaarden i.v.m. het ontlenen van ereader die in een aparte afsprakennota opgenomen zijn en die de lener ondertekent.
Art.7 De uitleningen zijn persoonlijk; het geleende mag niet verder worden uitgeleend.
De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken; bij het ontvangen van
een beschadigd werk dient hij het personeel te verwittigen, zo niet wordt aangenomen dat de
lener het materiaal in volledige en goede toestand ontvangen heeft. Worden bij de inlevering

toch beschadigingen vastgesteld, dan kan de lener hiervoor verantwoordelijk gesteld
worden.
De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken. Bij verlies of beschadiging moet hij
zorgen voor vervanging van het materiaal. Voor werken die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt
een door de gemeenteraad bepaald bedrag aangerekend. Bovendien blijft in het laatste
geval het beschadigde werk in het bezit van de bibliotheek.
Art.8 Naslagwerken en dagbladen kunnen enkel in de bibliotheek geraadpleegd worden;
tijdschriften kunnen, op het laatste nummer na, ontleend worden.
Art.9 De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen
op het personeel.
Art.10 Bij de collectievorming wordt in de mate van de mogelijke rekening gehouden met de
wensen van de lener : suggesties kunnen aan de balie ingediend worden.
Art.11 In de bibliotheek geldt een rook- en eetverbod.
Uitzondering: bij door de bibliotheek georganiseerde activiteiten mag er ook in welbepaalde
andere gedeelten van de bibliotheek gegeten worden.
Art.12 Dieren, uitgezonderd geleidehonden, worden niet toegelaten.
De bib betreden op skeelers, rolschaatsen of steps is niet toegelaten.
Art.13 In de leeshoek dient de gebruiker ervoor te zorgen dat de studie-atmosfeer niet
verstoord wordt.
Art.14 Het gebruik van het internet is gratis (voor zowel de pc’s van de bibliotheek als voor
de eigen toestellen), maar mag niet gebruikt worden voor:
iIlegale doeleinden
het zonder toestemming kopiëren / downloaden van gegevens of bestanden waarop
auteursrechten berusten of andere inbreuken op intellectuele eigendomsrechten
het trachten af te luisteren van het netwerkverkeer
het trachten in te breken in een computer, databank of netwerk
Vooraf reserveren is wenselijk. Elke surfbeurt is beperkt tot 45 minuten. Verlenging is
mogelijk indien er geen andere reservaties genoteerd werden.
De bibliotheek stelt pc’s ter beschikking voor zowel internetopzoekingen als opzoekingen in
de catalogus. Het is niet toegestaan de instellingen van de pc’s (proberen) aan te passen,
software te installeren, of randapparatuur aan te sluiten. Ook het wijzigen of trachten te
omzeilen van de beveiliging van de pc is strikt verboden. Het downloaden van gegevens op
USB-sticks of andere media is niet toegestaan.
Zonder lenerskaart kan er geen gebruik gemaakt worden van een internet-pc.
De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet beschikbaar
zijn van internet.
De bibliotheek kan op geen enkele wijze garant staan of aansprakelijk gesteld worden voor
de kwaliteit van de op internet aangeboden informatie.
Het niet naleven van dit dienstreglement of het misbruiken van de pc's of de toegang tot
internet leidt tot sancties, al naargelang de aard van de inbreuk:
tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van internet
tijdelijke of definitieve uitsluiting van de bibliotheek
Art.15 Door zich in te schrijven in de openbare bibliotheek verklaart de gebruiker zich
akkoord met dit reglement waarvan bij inschrijving een exemplaar wordt overhandigd.
Alle onvoorziene gevallen worden met de bibliothecaris geregeld.
Art.16 Het beheersorgaan kan een lener op voorstel van de bibliothecaris de toegang tot de

bibliotheek ontzeggen.
14 Beheersorgaan van de openbare bibliotheek van Scherpenheuvel-Zichem: aanstelling van
een vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de wet van 16.07.1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische
strekkingen gewaarborgd wordt;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het beheersorgaan van de openbare bibliotheek
Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op onze beslissing van 07.02.2013 betreffende de aanduiding van de leden van het
beheersorgaan van de openbare bibliotheek;
Gelet op de opheffing van het mandaat in dit beheersorgaan van mevrouw Huguette Vereycken door
de sp.a-fractie op 17.05.2017;
Overwegende dat volgende kandidatuur wordt ingediend:
Sp.a
• Isabelle Dusewoir, Testeltsesteenweg 65B, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Gelet op de bespreking;
Isabelle Dusewoir
Ja:
24
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Volgend persoon wordt aangeduid als lid van het beheersorgaan van de openbare
bibliotheek:
Isabelle Dusewoir, Testeltsesteenweg 65B, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Art. 2.
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant
en de betrokkenen.
Art. 0.
15 Wijziging van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel.
Gelet op de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel (ref.
RPR.2008 (20)), goedgekeurd door de gemeenteraad op 01.06.2017;
Overwegende dat het wenselijk is een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer toe te kennen die gelijk
is aan het maximumbedrag dat is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen;
Overwegende dat de aanvraag voor de fietsvergoeding voor woon-werkverkeer sinds enige tijd voor
een aantal personeelsleden ook kan gebeuren via de tijdsregistratie;
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,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Sara De Kock,
Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:

Besluit:
Art. 1.
Artikel 242, §1 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling met referentie
RPR.2008 (20), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 01.06.2017, wordt
vervangen door wat volgt:
“Het personeelslid ontvangt een maandelijkse fietsvergoeding wanneer hij de afstand van en
naar het werk volledig of gedeeltelijk aflegt met de fiets. Deze vergoeding kan slechts
tweemaal per dag worden toegekend. Het bedrag per kilometer stemt overeen met het
maximumbedrag dat fiscaal is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen.”
Art. 2.
Artikel 242, §3 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling met referentie
RPR.2008 (20), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 01.06.2017, wordt
vervangen door wat volgt:
“De aanvraag voor de fietsvergoeding dient te gebeuren op het daartoe bestemde formulier
of via de tijdsregistratie. Deze vergoeding wordt uitbetaald per maand.”
Art. 3.
Dit besluit treedt in werking op 01.07.2017.
Art. 4.
Voornoemde wijzigingen aan de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel worden
opgenomen in de gecoördineerde versie met als referentie RPR.2008 (21).
Art. 5.
Dit besluit wordt, voor verder gevolg, overgemaakt aan de heer Gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant.
Art. 0.
16 Inrichting van een perceel voor Islamitisch begraven op de begraafplaats van
Schoonderbuken.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op het Decreet van 16.04.2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 14.05.2005 tot organisatie, inrichting en beheer van
begraafplaatsen en crematoria;
Gelet op het stedelijk huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van
27.10.2016;
Overwegende dat er een verzoek is van een inwoner van de stad om in een gewoon graf met het
hoofd naar Mekka begraven te worden;
Overwegende dat na onderzoek is gebleken dat op geen enkele van de 8 stedelijke begraafplaatsen
de rijen van de gewone graven in de juiste richting voor dit doel georiënteerd zijn;
Gelet op de voorlopige beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 15.05.2017
om een perceel voor Islamitisch begraven aan te snijden op de begraafplaats met de meeste ruimte:
Schoonderbuken;
Overwegende dat reeds meerdere gemeenten over zo’n perceel beschikken en dat er geen reden is
om bovenstaand verzoek niet in te willigen;
Raadslid H. Verboven vraagt namens de N-VA-fractie om het stemgedrag correct en integraal te
notuleren:
‘Op basis van een specifieke vraag van één individu beslist het bestuur om een apart islamitische
perceel te maken op de begraafplaats in Schoonderbuken.
Als N-VA-fractie zijn wij tegen dit voorstel en we betreuren dat de motivatie van het bestuur zich
beperkt tot de intellectueel niet erg inspannende vermelding dat sommige andere gemeenten ook zo’n
perceel hebben. Dit is schaapachtig gedrag.
Qua motivering neemt het bestuur geen echt standpunt: het is bij wet niet verplicht, noch verboden en
dus blaat men de anderen maar na.
De vraag van de betrokkene was geenszins gericht op een uniek perceel, maar enkel op de oriëntatie
van het graf. Wij zijn van mening dat zo’n verzoek ingewilligd kan worden indien het past binnen de
planning op de begraafplaats, maar enkel alleen dan. Het is geenszins een recht, noch mag het dit
worden.
In de dood zijn allen gelijk, katholieken, christenen, hindoes, joden, wederdopers, atheïsten,
animalisten, jehova’s, mormonen en scientologyleden.
“Het is volgens onze fractie, niet wenselijk om een onderscheid te maken op basis van
geloofsovertuiging en/of levensbeschouwing bij het begraven van overledenen.” Aldus Verboven

Maar, meer nog, u geeft hiermee toe aan de afkeuringswaardige opvatting van moslims die niet in de
zelfde grond als “ongelovigen” willen worden begraven en zich daarom meestal laten begraven in hun
land van herkomst of op aparte begraafplaatsen.
Naar de geest van de wet schendt u hier het neutraliteitsbeginsel door in uw handeling als bestuur
deze discriminerende gedachtegang te volgen.
Verder schept dit ook een precedent: iedereen kan bij wijze van spreken vragen om op een
aangepaste manier of in een specifiek perceel te worden begraven op basis van zijn eigen
esoterische, religieuze of filosofische voorkeur. U gunt hier een bepaalde groep een exclusief recht
dat u aan anderen niet meer zal kunnen weigeren op grond van het precedent.
Indien u een dergelijk verzoek dan zou afwijzen, schendt u het non-discriminatiebeginsel.
Tenslotte zijn wij van mening dat lokale kerkhoven ertoe dienen om de lokale gemeenschap, van
welke religieuze strekking dan ook, ten grave te dragen. Indien men hier van afwijkt, raakt men aan de
ziel van zo’n plek en van de gemeenschap.
Daarom verzoeken wij de meerderheid om dit punt in te trekken en indien zij hier niet toe bereid is
zullen wij op dit punt tegen stemmen.’;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Sara De Kock,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Paul Boschmans,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De Gemeenteraad beslist om een nieuw perceel voor Islamitisch begraven in te richten op
de begraafplaats van Schoonderbuken – locatie aangeduid op bijgevoegd plan met de
letter L.
Art. 2.
Dit perceel is uniek en fungeert voor het volledige grondgebied.
Art. 0.
17 Goedkeuring gratis grondafstand verkaveling A/12/2017 tot realisatie van vier
bouwpercelen geschikt voor vrijstaande grondgebonden eengezinswoningen met
grondafstand gelegen Pater De Grootstraat nr. 25 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem,
Consoorten DAS met adres Grensstraat nr. 26 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005 inzonderheid artikel 42 & 2;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Gelet op het decreet van 18.05.1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, en latere
wijzigingen;
Gelet op de aanvraag tot verkaveling met gratis grondafstand voor het perceel gelegen langs de Pater De
Grootstraat nr. 25 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, gekadastreerd 5de afdeling Averbode, sectie A, nr(s).
5l5 deel (lot 6);
Overwegende dat een beslissing omtrent een verkaveling met gratis grondafstand voorafgaandelijk dient
voorgelegd aan de gemeenteraad;
Gelet op de voorgestelde breedte van 5.00m uit de as van de weg die op termijn kan leiden tot een weg met
gangbare breedte van 10.00m;
Gelet op het ontwerp opgemaakt door het studiebureel HOSBUR Bvba, ingenieurs landmeters-experten, met
adres Diestsestraat nr. 175 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op de bespreking;
Gaat over tot de goedkeuring van de gratis grondafstand in de verkaveling A/12/2017 (zie lot 6 met
oppervlakte van 4a 34ca) gelegen Pater De Grootstraat nr. 25 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem,
aangevraagd door de consoorten DAS, met adres Grensstraat nr. 26 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Sara De Kock,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,

Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gratis grondafstand in de verkaveling A/12/2017 (zie lot 6 met oppervlakte van 4a 34ca)
gelegen Pater De Grootstraat nr. 25 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, aangevraagd door de
consoorten DAS, met adres Grensstraat nr. 26 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, wordt
goedgekeurd.
Art. 2.
De strook grond langsheen de Pater De Grootstraat nr. 25 te 3271 Scherpenheuvel met
oppervlakte van 4a 34ca volgens verkavelingsplan is bestemd om ingelijfd te worden in het
openbaar domein van de wegenis en dient gratis aan de stad afgestaan te worden voor openbaar
nut, mits een gunstig bodemattest de overdracht toelaat.
Art. 3.
Het schepencollege wordt gemachtigd de nutsvoorzieningen en uitrusting van de wegenis op
kosten van de verkavelaar te bepalen.
Art. 4.
De bebouwbare loten mogen slechts vervreemd en bebouwd worden na :
- het indienen van een dossier gratis grondafstand (bodemattest, hypothecair getuigschrift
bij voorkeur ontwerpakte, verklaring gratis grondafstand, 3x metingsplan gratis grondafstand,
schattingsverslag wordt gevraagd door de technische dienst en kosten worden doorgerekend);
- na afbraak van de bestaande constructies op de loten 3 en 4;
- na het realiseren van een gracht doorlopend achter de loten 1 t.e.m. 4 die haaks achter het lot 1
afwatert richting Herseltloop;
- na vergoeding van de kosten van de nutsvoorzieningen.
Art. 5.
De aanvrager verbindt zich ertoe, evenals zijn rechtsopvolgers, de onder artikel 2 vermelde
voorwaarde in de verkoopakte met betrekking tot de gronden in te lassen of te doen inschrijven.
Art. 6
Dit besluit wordt voor verder gevolg aan het verkavelingsdossier toegevoegd.
Art. 0.
18 Voorlopige vaststelling wijziging RUP recreatie Okselaar.
Gelet op de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid artikel 42;
Gelet op het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen;
Gelet op het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant;
Gelet op het ruimtelijk structuurplan Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op de intentie van het college van burgemeester en schepenen om het RUP recreatie Okselaar
te wijzigen voor :
- de herbestemming van het perceel grond gekadastreerd 2° afdeling, sectie B nr. 378 g,
eigendom van de Kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua van Okselaar, van een
zone voor parking naar een zone voor wonen (oorspronkelijke bestemming);
- de oprichting van een loods voor paarden (opvang van oude en zieke paarden + kleinschalige
paardenschool) op de percelen langs de Turnhoutsebaan, gekadastreerd 2° afdeling, sectie B
nrs. 381 c, 381 e en 383 g, waar momenteel volgens het RUP recreatie Okselaar geen
gebouwen mogen opgericht worden;
Gelet op het advies van de Provincie Vlaams-Brabant van 23.05.2017 naar aanleiding van de plenaire
vergadering m.b.t. de wijziging van het RUP recreatie Okselaar;
Gelet op het gunstig (mondelinge) advies van Ruimte Vlaanderen, Afdeling Adviseren en Participeren
Lokaal (zie bijgevoegd verslag over de plenaire vergadering);
Gelet op het gunstig advies van 22.05.2017 van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening;
Overwegende dat volgens de Dienst Veiligheidsrapportering van het Departement Omgeving, geen
ruimtelijk veiligheidsrapport dient te worden opgemaakt;
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering over de wijziging van het RUP recreatie Okselaar die
plaatsvond op 29.05.2017;
Overwegende dat de opmerkingen, die uitgebracht werden tijdens de plenaire vergadering, afdoende
weerlegd worden in het rapport over de wijziging van het RUP recreatie Okselaar;
Gelet op het bijgevoegd ontwerpdossier m.b.t. de wijziging van het RUP recreatie Okselaar;
Gelet op de bespreking;

Ja:

Neen:
Onthouding:

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

Besluit:
Art. 1.
Het ontwerp van het gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan wijziging recreatie Okselaar,
zoals bijgevoegd, voorlopig vast te stellen.
Art. 2.
Dit ontwerp aan het voorgeschreven openbaar onderzoek te onderwerpen.
Art. 3.
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de organisatie van dit
openbaar onderzoek.
Art. 4.
Deze beslissing over te maken aan de Deputatie van Vlaams-Brabant, dienst ruimtelijke
ordening en aan Ruimte Vlaanderen, Afdeling Adviseren en Participeren Lokaal.
Art. 0.
19 Goedkeuring ontwerp onderhoudspacht 2016.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid artikel 57, betreffende de
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15.07.2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in
klassieke sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Overwegende dat in zitting van het schepencollege van 20.06.2016 de voorwaarden werden
goedgekeurd voor het aanstellen van een studiebureau voor ‘Onderhoudspacht 2016’;
Overwegende dat in zitting van het schepencollege van 26.09.2016 deze opdracht werd gegund aan
studiebureau Arcadis tegen volgende voorwaarden:
- c = 0,70
- VC ontwerp / verwezenlijking: € 500,00 incl. BTW
Overwegende dat er door het studiebureau Arcadis een ontwerp werd opgemaakt om in volgende
straten een onderhoud te voorzien:
- Van Der Stokkenstraat: gedeeltelijk + een oplossing zoeken voor de wortels die de asfalt
omhoog duwen: € 12.152,20 excl. BTW
- Plasbos : gedeeltelijke asfalteringswerken (verlengde Cresens): € 114.864,14 excl. BTW
- Ballaartstraat: gedeeltelijk: € 16.060,00 excl. BTW
- Hertstraat: € 5.524,00 excl. BTW
- Kruispunt Koning Albertstraat – Michel Janssensstraat: € 1.983,47 excl. BTW
- Gedeelte August Nihoulstraat ter hoogte van de Heidestraat: wegwerken niveauverschil
tussen betonbaan en asfalt: € 1.104,30 excl. BTW
- Kruispunt Oude Tiensebaan – grens Bekkevoort: kruispunt affrezen en opnieuw asfalteren: €
3.616,10 excl. BTW
- Weg Messelbroek: ter hoogte van het kerkhof: kruispunt affrezen en opnieuw asfalteren: €
3.140,43 excl. BTW
- A. Nihoulstraat: gedeeltelijke herstelling van de klinkerverharding ter hoogte van de
schoenmaker + oplossing zoeken voor verzakking van de arduinen klinkers rond het
putdeksel op het kruispunt: € 72.785,89 excl. BTW
- Parking school Hulst: € 69.636,56 excl. BTW
- Kruispunt Hoornblaas - Turnhoutsebaan: aanpassing midden eiland op Hoornblaas: €
22.974,55 excl. BTW

Overwegende dat zo een totale indicatieve raming van € 323.841,64 excl. BTW of € 391.848,38 incl.
BTW wordt bekomen voor het uitvoeren van deze herstellingswerken;
Gelet op het hiertoe opgestelde bestek BE116001334;
Overwegende dat de opdracht gegund wordt bij wijze van een open aanbesteding;
Overwegende dat de uitvoeringstermijn is vastgesteld op 50 werkdagen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Sara De Kock,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het ontwerp (plannen en bestek) opgemaakt door Arcadis Belgium, Koningsstraat 80 te
1000 Brussel in verband met het project “Onderhoudspacht 2016” wordt goedgekeurd.
Art. 2.
De indicatieve raming voor de uitvoering van deze herstellingswerken van € 323.841,64 excl.
BTW of € 391.848,38 incl. BTW wordt goedgekeurd.
Art. 3.
Het project “Onderhoudspacht 2016” wordt gegund bij wijze van open aanbesteding.
Art. 4.
De nodige kredieten zijn voorzien in het budget 2017.
Art. 0.
20 Goedkeuring van de ontwerpakte met betrekking tot het vestigen van een erfpacht voor een
lokaal voor een MS-distributiecabine in zaal De Hemmekes.
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet van 15.07.2005, en latere wijzigingen;
Overwegende dat Eandis een lokaal van zaal De Hemmekes in erfpacht wenst te nemen waarin een
MS-distributiecabine werd ingericht;
Overwegende dat de distributiecabine werd geplaatst door Eandis en deze hun eigendom blijft;
Overwegende dat het lokaal werd ingericht als hoogspanningscabine voor de voeding van het gebouw
en voor de openbare netten;
Gelet op het opmetingsplan met referentie evin30025521 van 01.05.2016, opgemaakt door
landmeter-expert Jean-Luc Smolders voor bvba Smolders-Stevens met kantoren te Tienen, J.
Geensstraat 30 waarop het door Eandis in erfpacht te nemen lokaal staat afgebeeld;
Overwegende dat de erfpachtovereenkomst zal worden aangegaan voor een termijn van 99 jaar;
Overwegende dat Eandis aan de stad een éénmalige vergoeding van 13.000,- EUR zal betalen bij het
verlijden van de akte;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 30.06.2016 met betrekking tot de goedkeuring van
een voorlopige erfpachtovereenkomst voor een lokaal voor een MS-distributiecabine in zaal De
Hemmekes;
Gelet op de ontwerpakte met betrekking tot het vestigen van de erfpacht in zaal De Hemmekes,
opgemaakt door notariskantoor Timmermans, Meuris en Claes, Molenstraat 46 te 3270
Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Sara De Kock,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:

Art. 1.

Art. 2.

Er wordt een erfpacht afgesloten tussen Eandis en de stad Scherpenheuvel-Zichem voor
een lokaal in zaal De Hemmekes voor het plaatsen van een MS-distributiecabine voor een
termijn van 99 jaar tegen een éénmalige vergoeding van 13.000,- EUR.
De ontwerpakte met betrekking tot het vestigen van de in artikel 1 vermelde erfpacht,
opgemaakt door notariskantoor Timmermans, Meuris en Claes, Molenstraat 46 te 3270
Scherpenheuvel-Zichem wordt goedgekeurd en maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Art. 0.
21 Verlenging van de samenwerkingsovereenkomst 2014-2015 tussen de provincie VlaamsBrabant, de gemeente Scherpenheuvel-Zichem en IGO in het kader van het project
'Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen' voor de dienstjaren 2018-2019.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2007, inzonderheid op artikel 43§1 en §2, 10° en 11°, en
latere wijzingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 05.12.2013, houdende goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst 2014-2015 tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten en IGO
in het kader van een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB), zijnde de organisatie van de
Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL-ploegen);
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 14.09.2015 betreffende het verlengen van de
samenwerkingsovereenkomst voor het dienstjaar 2016;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 15.09.2016 betreffende het verlengen van de
samenwerkingsovereenkomst voor het dienstjaar 2017;
Overwegende dat dit samenwerkingsakkoord loopt tot 31.12.2017;
Gelet op het schrijven van de provincie Vlaams-Brabant van 01.06.2017 met kenmerk project INL
2018-2019, betreffende een verlenging van deze samenwerkingsovereenkomst gedurende de periode
2018-2019;
Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst algemeen de uitvoering van gemeentelijke
natuurprojecten door middel van sociale tewerkstelling tot doel heeft;
Overwegende dat in deze samenwerkingsovereenkomst de Intergemeentelijke Natuur- en
Landschapsploegen als sterk instrument worden beschouwd om via inrichting en beheer te streven
naar een milieukwaliteit die vereist is voor duurzame instandhouding van doelsoorten of -habitats, en
bijgevolg ingezet worden om een serieuze bijdrage te leveren in het biodiversiteitsbeleid en het
stoppen van het verlies aan biodiversiteit;
Overwegende dat via deze samenwerkingsovereenkomst jaarlijks een vooraf afgesproken
actieprogramma uitgevoerd wordt op basis van een gegarandeerd urenpakket;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Sara De Kock,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad keurt de verlenging van het project ‘Intergemeentelijke Natuur- en
Landschapsploegen’ voor de dienstjaren 2018-2019 goed.
Art. 2.
De gemeente neemt deel aan de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen met
2.450 uren (min. 725 uren) waarbij 1.450 uren = 1 VTE, met als kostprijs 46.257,00 euro per
VTE voor 2018 en 48.107,00 euro per VTE voor 2019 (vrijstelling BTW mits exclusiviteit).
Art. 3.
De provincie Vlaams-Brabant wordt van deze beslissing in kennis gesteld.
Art. 0.
22 Verlenging van de wederzijdse exclusieve dienstverlening inzake natuurwerkzaamheden intergemeentelijke samenwerking, dienstjaren 2018-2019.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid art. 43, 6°;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26.09.2002 waarbij werd beslist akkoord te gaan met
de oprichting van en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO Leuven;
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO Leuven op 10.03.2004, die als
rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven;
Gelet op de aanpassingen van de statuten van de intergemeentelijke dienstverlenende vereniging
IGO op de buitengewone algemene vergadering van 20.12.2013, waardoor de vereniging haar
statuten heeft aangepast om de leden de mogelijkheid tot wederzijdse exclusieve dienstverlening te
bieden inzake het uitvoeren van natuuracties door Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen
zoals bepaald in een samenwerkingsakkoord tussen de provincie Vlaams-Brabant, de openbare
besturen en IGO in het kader van het project Intergemeentelijke Natuur- & Landschapsploegen;
Gelet op de betekenis van exclusieve dienstverlening die kan worden omschreven als diensten die
enkel worden verstrekt aan de deelnemers die daarvoor exclusiviteit hebben verleend, terwijl deze
deelnemers voor de diensten waarvoor exclusiviteit werd verleend, uitsluitend een beroep doen op de
dienstverlenende vereniging, voor zover zij deze activiteiten niet in eigen beheer wensen uit te voeren;
Gelet op de bepalingen van de overheidsopdrachtenwetgeving, inzonderheid in artikel 3, §2 van de
wet van 24.12.1993, waarin een uitzondering werd opgenomen met betrekking tot de toepasselijkheid
van de overheidsopdrachtenwetgeving. Met name bepaalt artikel 3, §2 van de wet van 24.12.1993:
“Vallen niet onder de toepassing van de bepalingen van deze wet: de diensten in de zin van artikel 5
die toegewezen worden aan een aanbestedende overheid , bedoeld in artikel 4, §1 en §2, 1° tot 8° en
10°, op basis van een uitsluitend recht dat ze uit hoofde van bekendgemaakte wettelijke of
reglementaire bepalingen geniet en die verenigbaar zijn met het verdrag tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap”. Het principe van de wederzijdse exclusiviteit bestaat er aldus
in dat een gemeente ervoor opteert om voor de levering van een dienst, zoals omschreven in artikel 3
van de statuten, inzonderheid voor de uitvoering van gemeentelijke natuuropdrachten, uitsluitend een
beroep te doen op de diensten van IGO en dit voor een welomschreven periode dewelke echter de
duur van zes jaar niet mag overschrijden. Het staat de gemeente hierbij echter volledig vrij om deze
dienst zelf verder uit te voeren. De gemeente kan aldus kiezen om voor de betrokken dienst een
beroep te doen op IGO, dan wel om deze dienst zelf uit te oefenen, doch ziet hierbij wel af van de
mogelijkheid om de dienst, gedurende de looptijd van de exclusiviteit, te laten uitvoeren door derden;
Gelet op het voordeel van de exclusiviteit tot mogelijkheid tot vrijstelling van BTW op de door de
personeelsleden van IGO geleverde prestaties (naar analogie met de theorie van de
beheersoverdracht). Aldus zouden op de door de personeelsleden van IGO in het kader van de
uitvoering voor de gemeente geleverde prestaties, geen BTW worden aangerekend;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14.09.2015 waarin de verlenging met 1 jaar van de
exclusiviteit van de samenwerkingsovereenkomst 2014-2015 in het kader van een dienst van
algemeen economisch belang (DEAB), zijnde de organisatie van de intergemeentelijke Natuur- en
Landschapsploegen (INL-ploegen), tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten en IGO, werd
bekrachtigd tot 31.12.2016;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 15.09.2016 waarin de verlenging met 1 jaar van de
exclusiviteit van de samenwerkingsovereenkomst 2014-2015 in het kader van een dienst van
algemeen economisch belang (DEAB), zijnde de organisatie van de intergemeentelijke Natuur- en
Landschapsploegen (INL-ploegen), tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten en IGO, werd
bekrachtigd tot 31.12.2017;
Gelet op het kostendelend principe waarbij zal worden gewerkt met een open boekhouding;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Sara De Kock,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

De gemeenteraad gaat in op de mogelijkheid tot wederzijdse exclusieve dienstverlening
inzake het uitvoeren van natuuracties door Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen, conform de bepalingen van de hernieuwde statuten van IGO van 20.12.2013.
De gemeenteraad bekrachtigt de verlenging met 02 jaar van de samenwerkingsovereenkomst 2014 – 2015 in het kader van een dienst van algemeen economisch belang
(DAEB), zijnde de organisatie van de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen
(INL-ploegen), tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten en IGO , als zijnde een
overeenkomst in het kader van de wederzijdse exclusieve dienstverlening. De verlengde
samenwerkingsovereenkomst wordt uitgevoerd in het stelsel van de wederzijdse exclusieve
dienstverlening.
De verlenging van de wederzijdse exclusieve dienstverlening inzake natuurwerkzaamheden
zoals bepaald in het samenwerkingsovereenkomst 2014 - 2015 tussen de provincie VlaamsBrabant, de gemeenten en IGO neemt een aanvang op 01.01.2018 en eindigt op
31.12.2019.
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering en bekendmaking
van dit besluit en zal een afschrift van deze beslissing tot het toekennen van een exclusief
recht tot dienstverlening bezorgen aan de intergemeentelijke dienstverlenende vereniging
IGO.

Art. 0.

Mondelinge vragen

M1 Mondelinge vraag van raadslid A. Claes betreffende de zaal van de brandweer en overname
van materieel door de brandweerzone.
Mondelinge vraag van raadslid Allessia Claes aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb een vraag voor de Burgemeester. Ik kom eigenlijk terug op mijn vraag van de vorige
gemeenteraad met inlichtingen over de zaal van de brandweer. Ik heb u toen een vraag gesteld over
de overdracht van het zaaltje naar de brandweerzone. U heeft toen gezegd dat er principieel een
akkoord is en dat het zaaltje ter beschikking blijft van de gemeente.
Een paar dagen later lees ik in de pers, Het Nieuwsblad, dat de zonecommandant van VlaamsBrabant dit tegenspreekt en zegt dat er geen afspraken gemaakt zijn en dat alle mogelijkheden nog
open zijn.
Wie spreekt nu de waarheid? Hoe zit de vork aan de steel?’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Ik heb in de eerste plaats verwezen naar de beslissing die deze gemeenteraad genomen heeft bij het
begin van de zonevorming waarbij wij de wens uitgedrukt hebben om het zaaltje ter beschikking te
houden van de gebruikers die daar nu nog gebruik van maken, de school en ook alle andere
gebruikers.
Dus die beslissing is hier genomen en is ook naar de zoneraad gegaan.
Ik heb ook gezegd dat die besprekingen nog lopen, dat er verschillende pistes zijn maar wat ook de
uitkomst zal zijn dat altijd dat gebruik zal gegarandeerd blijven van dat zaaltje.
Wat de commandant zegt dat klopt in de zin van, er is formeel nog geen overeenkomst afgesloten, dat
is juist. Dat heb ik ook niet gezegd, ik heb enkel gezegd dat deze gemeenteraad die optie genomen
heeft. Met de zone op zich is daar nog geen overeenkomst over afgesloten, uiteraard niet want dan
zou die hier ook al op de gemeenteraad geweest zijn.’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘Was de commandant op de hoogte van die wens?’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Absoluut. Want er is zelfs een werkgroep gestart. Er is zelfs een maand geleden een bezoek geweest
vanuit de zone met een aantal officieren in delegatie van de commandant. Maar formeel moet dat
allemaal nog naar de zoneraad.

Dus dat is niet tegenstrijdig maar u weet ook dat dat niet altijd goed wordt opgenomen in de pers.’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘Staat daar misschien een timing op van die bespreking en die afspraken tegen wanneer dat de
beslissing genomen wordt?’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Ja, dat is een heel complex dossier. Dat hangt samen met die 6 kazernes waarmee dat je
verschillende toestanden hebt. Je zou daar naar 1 regeling moeten komen maar ik had toch de indruk
dat er een beetje een doorbraak geweest is de laatste maanden. Maar in ieder geval ga ik daar over
waken dat dat ook zo zal blijven maar ik kan daar geen datum op plakken.
Ik denk als we dat dit jaar nog rond krijgen dat wij dan goed gewerkt hebben.’
Mondelinge vraag van raadslid Allessia Claes aan het college van burgemeester en schepenen:
‘De brandweerzone zou ook materiaal overnemen van onze brandweerkazerne.’
Antwoord van Burgemeester Claes namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Wat bedoel je hiermee?’
Antwoord van raadslid Allessia Claes;
‘Voertuigen, al het materiaal dat gebruikt wordt, dat wordt overgeheveld. Welk materiaal wordt er
overgedragen? Wordt er dan een vergoeding voor afgesproken? Is de zone bereid hiervoor te
betalen?’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘In de praktijk zal het zo zijn dat voor de materialen op zich er niet echt een overdracht zal zijn. Dat
daar financieel iets tegenover staat, voor de gebouwen is dat wat anders maar voor de materialen
denk ik niet dat het de bedoeling is binnen de zone om dat officieel te gaan waarderen vanuit de
verschillende gemeenten naar de zone toe. Maar voor de gebouwen is dat wel degelijk de bedoeling.
Theoretisch zou dat kunnen maar ik denk niet dat dat realistisch is.’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘Is er al gesproken over de waarde van de gebouwen en welke vergoeding dat er zal zijn?’
Antwoord van burgemeester Claes:
‘Ja, informeel zijn daar al verschillende pistes over geuit maar formeel moet dat nog vastgelegd
worden. Er zijn een aantal mogelijkheden.’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘Dus de gesprekken zijn lopende voor de vergoedingen?’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Ja, voor de gebouwen.’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘Maar er is nog geen beslissing genomen?’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Neen, want die beslissing wordt zowel genomen in de zoneraad als in deze gemeenteraad uiteraard.
Het gaat over gemeentelijk patrimonium. We zullen altijd langs hier moeten passeren.’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘Tegen wanneer wordt die beslissing genomen?’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Wel ik zeg U, dat kan ik moeilijk zeggen, als dat dit jaar nog zou kunnen dan denk ik dat wij goed
gewerkt zullen hebben.
Het probleem is dat je een beetje een gelijkaardige regeling moet proberen te vinden voor die 6
kazernes. Dat zijn allemaal verschillende situaties en je zit met 30 gemeenten die een bijdrage zullen
leveren. Dat heeft ook financiële consequenties zowel voor diegenen die een kazerne overdragen als

diegenen die er moeten voor betalen. Dat is allemaal niet zo simpel maar we proberen daar een
consensus te vinden. Het zou moeten lukken dat je daar 30 mensen achter krijgt maar wij zouden
daar toch een ruime meerderheid voor willen zodat dat toch niet tot ongenoegen zou leiden.’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘Is het een moeilijke bespreking?’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Een heel moeilijke bespreking. Ik ontken dat niet.’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘Mag ik vragen waar de moeilijkheid juist ligt?’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Wel ik kom het u te zeggen. De algemene bijdrage is al dusdanig verhoogd. Als men een hogere
kostprijs gaat aanrekenen voor de overdracht hoe meer al die andere gemeenten ook gaan moeten
betalen. Dan gaan die bepaalde gemeenten die ook een kazerne hebben centen innen maar al die
anderen gaan daar moeten voor bijbetalen en die hun bijdrage gaat verhogen.
We zitten ook in een situatie waarbij de hervorming vooropgesteld was dat federaal 50 % zou dragen
van de kosten maar daar zijn we ver af. Federaal betaalt 20 % en de gemeenten betalen 80 %.
Er is een brief geschreven vanuit de zone nog maar een paar weken geleden. Men legt dit gewoon
naast zich neer. Weer eens moeten de gemeenten de problemen oplossen.
Ik weet dat u mij daarover een zagevent vindt maar het is zo. Ga maar al de dossiers na. De
gemeenten moeten het land redden op dat vlak. Want als de gemeenten het niet ophoesten, krijgen
ze het niet rond. Zoals met zovele dingen in het land hier.’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘U zegt dus dat het niet specifiek is voor Scherpenheuvel-Zichem is maar dat al de gemeenten in die
situatie zitten.’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Absoluut, je moet eens weten. Wij hadden vroeger een goed werkend vrijwilligerskorps. Dat kostte
ons 400.000 euro op jaarbasis. Nu kost ons dat al 600.000 euro. Dat is 50 % meer en wat hebben wij
meer? Wij hebben minder nl., dat wij zelf onze eigen brandweer niet meer in de hand hebben. Zo is
het. En voor de andere gemeenten die geen brandweerdienst hadden die betalen ook allemaal meer.
Diegenen die enkel een beroepskorps hebben die betalen minder. Dat is Leuven, Tienen en Landen,
Aarschot die hebben niet zoveel beroeps.
Maar wat gebeurt er dan, die kosten van die profs die worden nu verdeelt over al die gemeenten.
Vroeger lagen die in die stad. Leuven betaalt nu 25% minder.’
Raadslid Allessia Claes:
‘Bedankt voor uw uitleg’
Antwoord Van Burgemeester Claes:
‘Weinig mensen weten dat maar dat is een hervorming op kap van de gemeenten. Als wij het niet
betalen krijgen ze het niet betaald.
We hebben al een eerste staking achter de rug maar er gaan er nog volgen denk ik.’
Art. 0.
M2 Mondelinge vraag van raadslid A. Claes betreffende Be Alert.
Mondelinge vraag van raadslid Allessia Claes aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb een vraag over Be Alert. Er is onlangs in de pers verschenen dat er een alarmerend systeem is
voor de gemeenten voor het geval er zich een noodsituatie voor doet.
Er zijn een 200 lokale besturen die zich hebben ingeschreven. Nu is mijn vraag, wat gaat
Scherpenheuvel-Zichem doen want zo’n noodsituatie kan zich altijd voor doen?
Op welke manieren gaat men dan communiceren met onze inwoners als er zich zo iets voor doet?

Antwoord van Burgemeester Manu Claes:
‘Dat is nog in beraad. Ik weet nu in Vlaams-Brabant dat vooral de grote gemeenten daar op inspelen.
Daar hangt natuurlijk een kostenplaatje aan. Dat is zeker niet gratis. Wij zijn nu een beetje aan het
afwegen, weegt die kostprijs op tegen wat we daar aan hebben.
Als je nu een gemeente hebt met heel veel activiteiten zoals nu bv. Rock Werchter en dat soort dingen
met een massa dan gaat dat natuurlijk meer inslaan, meer nuttig zijn dan dat je met minder kleine
activiteiten zit. Maar goed, het wordt bekeken.’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘Als er nu bv. wateroverlast is, als er ergens een groot event is.’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Ik zeg ook niet dat het niet nuttig is.
Het is onze noodplanambtenaar die dat nu aan het bekijken is. Dan zal zij een advies geven.’
Art. 0.
M3 Mondelinge vraag van raadslid A. Claes betreffende de cocktailbar van Lolands tijdens de
kermis te Scherpenheuvel.
Mondelinge vraag van raadslid Allessia Claes aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb gelezen dat het bestuur, het schepencollege een brief had gekregen vanuit de middenstand
Scherpenheuvel i.v.m. de cocktailbar van de Lolands.
Er ging ook nog een overleg ingepland worden met de partijen.
Nu was mijn vraag: Wat is het resultaat? Gaat de cocktailbar van de Lolands door of niet?’
Antwoord van Burgemeester Claes namens het college van burgemeester en schepenen:
‘De cocktailbar van de Lolands en de kermis gaat ook door.’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘Wat zijn de afspraken die gemaakt zijn tijdens het overleg?’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘De afspraken zijn gemaakt dat de cocktailbar op dezelfde avond doorgaat nl. de donderdagavond
maar dat Lolands vanaf volgend jaar naar een andere oplossing zal zoeken.
Dus ofwel gaan zij naar een andere avond. Ik heb het over volgend jaar dus. Dit jaar blijft het zoals het
is. Volgend jaar gaan zij ofwel naar een andere avond gaan binnen de kermisperiode ofwel gaan zij
gewoon uitwijken naar een andere plaats maar dat wisten zij nog niet.
Dat is zo een beetje de afspraak die gemaakt is in overleg met de mensen van de middenstand.’
Antwoord van schepen Kris Peetermans:
‘Als de activiteiten van Lolands voorbij zijn zou normaal een overleg komen tussen de café-uitbaters
en de Lolands.’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Ja, dan gaan wij terug in overleg gaan.’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘O.k., dankjewel.’
Art. 0.
M4 Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre betreffende de zone 30 in het centrum van
Scherpenheuvel.
Mondelinge vraag van raadslid Marc Van Torre aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Burgemeester, de zone 30 werd nu ingevoerd in Scherpenheuvel-Zichem over het volledig
grondgebied.

Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Neen’.
Antwoord van raadslid Marc Van Torre:
‘Dan toch in de centra. Eén van de centra, dat is natuurlijk hier in Scherpenheuvel zelf.
Een kritisch punt dat sinds vorige zomer is naar voor gebracht, is het gedeelte van de Prattenborg.
Tot nu toe zijn al de schilderingen aangebracht alsook de panelen. Er is ook gevraagd of naar voren
gebracht dat als dit is geïnstalleerd men ook zou overstappen naar controles.
De vraag is, is men van plan om dit te doen? En als dit zo is, wanneer zou men hiermee dan
potentieel kunnen starten?’
Antwoord van Burgemeester Claes namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Wel, vooraleer we tot controles overgaan worden er snelheidsinformatieborden geplaatst. Ik denk dat
dat over een aantal weken reeds is gebeurd. Ik kan niet juist zeggen wanneer. Op basis van die
gegevens, het aantal voertuigen, de snelheden wordt er bekeken of er controles nodig zijn. Als blijkt
dat er niet te snel gereden wordt dan gaat men niet over tot controles. Indien wel dan gaat men wel
over tot controles. Dat wordt dan gepland binnen de politiezone. Dat geldt ook voor Prattenborg.
Ik weet nu de resultaten van de display nog niet, als die er zijn dan gaan wij dat bekijken.’
Antwoord van raadslid Marc Van Torre/
‘Wanneer vermoedt u dat die resultaten zullen bekend zijn?’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Wij hebben nu een eerste controle gedaan. Dat zal geen maanden duren, ik zal ze opvragen. Enfin
wij krijgen die vanuit de politiezone en dan gaan wij zien wanneer wij dit kunnen plannen.’
Antwoord van raadslid Marc Van Torre:
‘Zou u mij dan schriftelijk de resultaten kunnen bezorgen a.u.b.?’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Dat is geen probleem. Als die er zijn zullen die u bezorgd worden.’
Antwoord van raadslid Marc Van Torre:
‘Dank u vriendelijk.’
Art. 0.
M5 Mondelinge vraag van raadslid R. Jacobs betreffende wegmarkeringen.
Mondelinge vraag van raadslid René Jacobs aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik denk dat men de wegmarkeringen op het kruispunt van de Heidestraat met de A. Nihoulstraat
moet schilderen. Die haaientanden, men ziet ge geen verschil meer met de weg.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘De aannemer heeft de schilderingen gedaan. Ik weet dat de dienst het aan het bekijken is wat er nog
ontbrak. Normaal zit dat in het dossier. Dan moeten we dat doorgeven dat dat ook nagekeken wordt.
Als dat in het bestek stond moet dat gebeurd zijn. Normaal zitten haaientanden in het bestek.
Als dat niet in het bestek stond moeten we dat zelf schilderen.’
Antwoord van de voorzitter van de gemeenteraad:
‘Het zal doorgegeven worden.’
Antwoord van de burgemeester:
‘Normaal zit dat inderdaad in het bestek en ik weet dat de dienst dit aan het nakijken is. Ik heb ook
een aantal zaken voor Testelt gevraagd om na te kijken.’
Antwoord van de schepen Marleen Van meeuwen:
‘Er zijn een aantal zaken die niet in orde zijn, er zijn nog wat mankementen.’

Antwoord van de burgemeester:
‘Ik denk dat het daar ook wel ingezeten heeft: aflijnen en haaientanden.’
Art. 0.
M6 Mondelinge vraag van raadslid G. Janssens betreffende samenwerking met andere
gemeenten in complexe dossiers.
Mondelinge vraag van raadslid Geert Janssens aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb meer een retorische vraag en verwacht niet direct een antwoord. Moeten de kleine gemeenten
in de toekomst niet meer gaan samenwerken, ik spreek niet over fusies, maar samenwerking.
Samenspannen in bepaalde dossiers waar ze over het hoofd worden gelopen. Bijvoorbeeld in het
kader van de brandweer maar ik denk ook aan hertekening Iverlek. In de Vlaamse visie wordt
eigenlijk voorzien dat de inspraak van de kleinere gemeenten toch minder gaat zijn. Dus moeten we
toch als kleinere gemeente maar ook misschien met de anderen er over nadenken hoe dit in de
toekomst moet. We moeten de kaas niet van ons brood laten eten. Ik vraag hier geen antwoord op
maar het is een vaststelling en een waarschuwing.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik maak me hier heel veel zorgen over. De intercommunales, zoals bijvoorbeeld Eandis, 15
bestuurders, je ziet dat gebeuren. De afslanking, wat gaat een gemeente zoals ons nog te betekenen
hebben ons als we in de raad van bestuur niet vertegenwoordigd zijn.’
Antwoord van raadslid Geert Janssens:
‘We gaan er niet meer bij zijn.’
Antwoord van de burgemeester:
‘We gaan afslanken en besparen maar democratisch geeft dit een probleem. Ik vraag me af wat er
gaat gebeuren. Bij de brandweer zijn we in een groep van 30 gemeenten terecht gekomen.
In grote zaken hebben we dan geen vertegenwoordiger meer. Dat kan perfect.
Dan wordt de beslissing genomen door anderen: door Leuven, Tienen, Aarschot, Vilvoorde, noem
maar op, of verder dan de provincie of nog, Vlaams. Dat is een groot probleem.
Antwoord van raadslid Marc Van Torre:
‘De opmerking is inderdaad terecht. De groepen van raad van bestuur zullen kleiner worden.
We hebben het verhaal van Farys gehad. Ik heb toen de vraag gesteld hoe zit dat hier in mekaar?
Waarom moet de gemeente deelnemen aan de algemene vergaderingen voor waterbedeling in WestVlaanderen en Oost –Vlaanderen? Wij gebruiken Farys alleen voor aankopen.
Nu komt dat plots opduiken.
En inderdaad die opmerking is terecht. In de raad van bestuur zijn alle gemeenteraden
vertegenwoordigd en men wenst dat te beperken. Die beperking heeft een voordeel maar inderdaad
ook een groot nadeel. Zoals de burgemeester zegt, dat de stad of de gemeente niet meer
vertegenwoordigd is. Dit betekent dat elke gemeente vive moet zijn en dat de actuele statuten moeten
aangepast worden. De beslissingen van de raden van bestuur moeten naar de respectievelijke
deelnemende gemeenten gaan vooraleer een beslissing uitvoering kan krijgen.
Vandaag bestaat dit niet maar het is een idee waarbij een tekortkoming van inspraak wezenlijk kan
opgevat worden en waarbij men controle kan houden op de activiteiten van de raad van bestuur.
We hebben genoeg voorbeelden gehad de laatste weken.’
Antwoord van de burgemeester:
‘Ik volg u maar als je telkens naar de gemeenteraad moet voor de beslissingen van de raad van
bestuur voor al die intercommunales dan gaat dat een heel lange gemeenteraad worden en dat is
praktisch niet haalbaar.
We hebben nu zelfs al een commissie.
Ik blijf daarbij, met die afslanking heeft men symbolisch willen reageren. Ik vind dat eigenlijk een zwaar
overdreven maatregel. Het gaat over zitpenningen van 200 euro. Het gaat niet over maandlonen. Dit
weegt niet op. De gemeenten gaan hier volledig buiten spel gezet worden, wij ook. Als dat dan de
oplossing is. Sorry, men gaat toestanden van Wallonië en Brussel vertalen naar Vlaanderen. Maar

Vlaanderen is op dit vlak heel verdienstelijk. Wij overdrijven niet. De Vlaamse regering heeft hier een
zware verantwoordelijkheid.’
Antwoord van raadslid Geert Janssens:
‘De grote beslissingen moeten altijd hier voorgelegd worden: begrotingen, rekeningen…
Onze participatie blijft maar de betrokkenheid zal minder groot zijn. Men zal op bepaalde momenten
post factum moeten corrigeren. Men kan niet op voorhand inspraak hebben. Men zal achteraf moeten
beslissen, wie of wat, en dat we voor voldongen feiten staan.

Antwoord van de burgemeester:
‘Anderen gaan voor ons beslissen.’
Antwoord van raadslid Marc Van Torre:
‘Neem als voorbeeld Eandis en de verkoop aan, ik ben de juiste naam kwijt, de Chinezen. Waarop we
op de dag van de gemeenteraad zelf zeggen : oeioei, we moeten dat wijzigen.
Dit zijn abnormale toestanden, waarom, omdat ze via de raad van bestuur opgedrongen worden aan
de groep. Nog een reden te meer, dat we moeten nadenken om te zeggen, de raad van bestuur als
autonoom stukje gaat beslissen boven onze hoofden heen, of we dat accepteren.
Antwoord van de burgemeester:
‘De meerderheid gaat beslissen. Wij gaan in de minderheid zijn. Die 15 nemen beslissingen voor de
volledige groep.’
Antwoord van raadslid Geert Janssens:
‘De beslissingen moeten hier voorgelegd worden, altijd , de grote beslissingen.’
Antwoord van schepen Marie-Jeanne Hendrickx:
‘Ik denk dat het ook te zien is over welke beslissingen het gaat.
Ik zit nu in het directiecomité van IGO. Ik volg de raad van bestuur van IGO, een sociaaleconomisch
project.
Als wij voor elke beslissing van IGO alle gemeenteraden moeten afwachten, dat gaat over 29
gemeenten en 29 OCMWS, de provincie, Interleuven, Haviland. Als wij telkens moeten wachten voor
wij verder kunnen, dan verliezen wij een hele hoop opdrachten die wij op de markt nu binnenhalen.
Dan moet elke beslissing van de raad van bestuur over
•
gaan we in zee gaan met…,
•
gaan we meer investeren op INL, de natuurploegen die we vandaag goedgekeurd hebben,
•
gaan we meer inzetten op andere zaken, op monumentenploegen,
•
gaan we meer inzetten op de vragen van de OCMW’s om vervangingscontracten aan te
bieden voor poetshulp. Bij ons , ik zeg u dat eerlijk , wij hebben met het OCMW een contract
afgesloten met IGO om een klusjesman die veelvuldig afwezig was, te vervangen met de
monumentenploeg van IGO.
Als we dat elke keer moeten vragen aan 29 gemeenten en 29 OCMWS, Haviland, Interleuven, dat is
onwerkbaar.’
Antwoord van de burgemeester:
‘Voor al die intercommunales dan, niet alleen voor IGO. Eandis,.. noem maar op.’
Antwoord van schepen Marie-Jeanne Hendrickx:
‘IGO is dan nog een sociale intercommunale.
Ik begrijp als dat gaat over “ moet een Chinees dat overnemen “ dat dat fundamenteel is.
Maar moeten al die commissies, die gemeenteraden een uitspraak doen over een opdracht die IGO
wilt uitvoeren of die Interleuven wil doen?’
Antwoord van de burgemeester:
‘Dan gaat het meer kosten aan zitpenningen want dan gaan we met 10 gemeenteraden op een jaar
niet toekomen, dan ga je er 20 hebben. Dat gaat nog meer kosten aan zitpenningen.
Dat is toch de reden dat het ingeperkt is, dat is de reden die ze aanhalen.’
Antwoord van schepen Marie-Jeanne Hendrickx:

‘Ik blijf erbij: ik begrijp uw vraag naar transparantie. Maar het is zoals altijd met de regelgeving: het is
wit of het is zwart.
We gaan met 15 zijn en die 15 moeten alles beslissen of we gaan met 50 zijn en die gaan alles
beslissen. Er zit niks tussen, dat is typisch voor Vlaanderen.
Steekt daar al eens iets tussen. Maak daar eens een bepaling van, die punten zijn zo fundamenteel
dat je er met 50 moet over beslissen en die punten zijn dagelijks beheer en daar kun je met 5 over
beslissen. Dan kunnen we verder en dat vind ik een probleem.
Ik zit in de dagdagelijkse werking van IGO. Ik zou dat verschrikkelijk vinden moest dat helemaal lam
gelegd worden door een procedure waar je voor elke beslissing naar al uw raden moet gaan. Dat is
een ramp, gewoonweg een ramp.’
Antwoord van de burgemeester.
‘Dat is niet te doen, dat is niet realistisch.’
Antwoord van raadslid Marc Van Torre:
‘Dank voor de uitleg over IGO.
Maar de essentie is dat men daar keuzes maakt en bekijkt wat de mogelijkheden zijn.
De burgemeester heeft gelijk dat hoe kleiner de groepen worden, hoe minder onze inspraak zal
worden. Het is ook aan de bestaande colleges om dit na te kijken en te zien wat de mogelijkheden zijn
om dit op te helderen. Dat men daar keuzes maakt.’
Antwoord van de burgemeester:
‘Maar daar heeft de Vlaamse regering een stokje voor gestoken. Men heeft die fase overgeslagen.
Men heeft eigenlijk al wat in het land gebeurt, vooral in Wallonië, de graaicultuur, men heeft dat
getransponeerd naar Vlaanderen alsof de problemen hier zo groot zijn als daar. Die zitpenningen zijn
200 euro. Die raden van bestuur komen maar 4 x per jaar bijeen!’
Antwoord van raadslid Geert Janssens:
‘De vraag is wat doen we eraan om de betrokkenheid van de gemeenten te vrijwaren.’
Antwoord van de burgemeester:
‘We moeten ons dan in de eerste plaats richten tot de Vlaamse regering. Het is in de Vlaamse
regering dat de beslissingen daarover genomen worden.’
Antwoord van de voorzitter:
‘We gaan dit punt afsluiten. We kunnen dit punt in de commissievergadering verder bespreken’
Art. 0.
M7 Mondelinge vraag van raadslid P. Cras betreffende de noodverlichting in gc den egger.
Mondelinge vraag van raadslid Peter Cras aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb een vraag i.v.m. den egger. Hoever staat het met de problemen van de noodverlichting? Zijn
die opgelost?’
Antwoord van schepen Kris Peetermans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘De noodverlichting werkt.’
Antwoord van raadslid Peter Cras:
‘Er mag dus controle gebeuren.’
Antwoord van schepen Kris Peetermans:
‘Dat mag.’
Antwoord van raadslid Peter Cras:
‘O.k., bedankt.’
Art. 0.

M8 Mondelinge vraag van raadslid P. Cras betreffende de wegmarkering in de Ernest
Claesstraat te Zichem.
Mondelinge vraag van raadslid Peter Cras aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb een vraag i.v.m. de wegmarkering in Zichem.’
Antwoord van schepen Marleen Van Meeuwen:
‘Ik heb vandaag een mailtje gehad. Het Vlaamse Gewest zal dit half augustus uitvoeren.’
Antwoord van raadslid Peter Cras:
‘Ze zijn onlangs lijnen aan het trekken geweest en ineens stoppen ze dan.’
Antwoord van schepen Marleen Van Meeuwen:
‘Ik weet het. Ik heb vandaag bericht gekregen.’
Antwoord van Burgemeester Manu Claes:
‘Wij zijn in blijde verwachting. Dus 2 jaar na de oprichting van de zaal en de inrichting van de toegang
zullen wij misschien belijning krijgen.’
Antwoord van schepen Marleen Van Meeuwen:
‘Wij gaan wel eerst nog zien en dan geloven.’
Antwoord van raadslid Peter Cras:
‘O.k., dank u.’
Art. 0.
De vergadering wordt gesloten om 22.00 uur.
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting.
Op bevel,
Gemeentesecretaris

Voorzitter van de gemeenteraad

Liesbeth Verdeyen

Arlette Sannen

