Gemeenteraad: zitting van 29 januari 2018

VERSLAG
Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

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

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

Openbare zitting

1

Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid art. 33;
Gelet op het ontwerp van notulen van de zitting van 14/12/17;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Willy Cortens,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Sara De Kock, Peter Cras
Besluit:
Enig art. De notulen van de zitting van 14/12/17 worden goedgekeurd.
0)
2

Kerkfabriek Sint-Jan Baptist Averbode: akteneming budget 2018.

Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 26.07.2017 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;

Gelet op budget 2018 van kerkfabriek Sint Jan-Baptist Averbode, goedgekeurd door de kerkraad in
zitting van 03.07.2017, ingediend bij de gemeente op 22.12.2017 en dat als bijlage bij dit besluit is
gevoegd;
Overwegende dat er afzonderlijke documenten worden opgemaakt voor de dorpskerk en voor de
abdijkerk, waarbij voor deze laatste de abdij alle uitgaven terugbetaalt aan de kerkfabriek;
Gelet op het gunstig advies van 28.11.2017 van het erkend representatief orgaan over budget 2018
van kerkfabriek Sint Jan-Baptist Averbode;
Overwegende dat het budget past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals gewijzigd door de kerkraad
in zitting van 24.08.2015 en aangepast door de gemeenteraad in zitting van 26.11.2015;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budget 2018 van kerkfabriek Sint-Jan Baptist Averbode,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 03.07.2017, ingediend bij de gemeente op
22.12.2017 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2.
De gemeentelijke toelagen worden vastgesteld op € 8.299,70 voor exploitatie en € 0,00 voor
investeringen.
Art. 3.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
Art. 0.
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Kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg: akteneming budget 2018.

Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 26.07.2017 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budget 2018 van kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van
12.06.2017, ingediend bij de gemeente op 22.12.2017 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 28.11.2017 van het erkend representatief orgaan over budget 2018
van kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg;
Overwegende dat het budget past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals goedgekeurd door de
kerkraad in zitting van 17.04.2013 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 05.12.2013;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budget 2018 van kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 12.06.2017, ingediend bij de gemeente op
22.12.2017 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2.
De gemeentelijke toelagen worden vastgesteld op € 7.326,94 voor exploitatie en € 0,00 voor
investeringen.
Art. 3.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
Art. 0.
4

Kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek: goedkeuring van meerjarenplanwijziging 2014-2019.

Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, in het bijzonder de artikelen 41 tot en met 44;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 5 september
2008, in het bijzonder de artikelen 6 tot en met 16;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de meerjarenplannen van de kerkfabrieken en de wijzigingen ervan onderworpen
zijn aan het advies van het erkend representatief orgaan en aan de goedkeuring van de
gemeenteraad;
Gelet op het voorafgaand overleg van 26.07.2017 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 17.08.2017, ingediend bij de gemeente op 16.11.2017 en
dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 28.11.2017 van het erkend representatief orgaan over het gewijzigde
meerjarenplan 2014-2019;
Overwegende de N-VA-fractie haar stemgedrag wenst te laten notuleren:
'De N-VA wenst de bestaande financieringsverplichting van de lokale overheid niet ter discussie te
stellen. Wel moet er nagedacht worden over een efficiënter financieel beheer en de eventuele
herbestemming van weinig gebruikte kerken.'
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Willy Cortens,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Besluit:
Art. 1.
Het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 17.08.2017, ingediend bij de gemeente op
16.11.2017 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan de provinciegouverneur, het centraal
kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
Art. 0.
5

Kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek: akteneming budgetwijziging 2017.

Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van de budgetwijziging van de kerkfabriek op
voorwaarde dat de budgetwijziging past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 26.07.2017 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budgetwijziging 2017 van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek, goedgekeurd door de
kerkraad in zitting van 17.08.2017, ingediend bij de gemeente op 17.12.2017 en die als bijlage bij dit
besluit is gevoegd;

Gelet op het gunstig advies van 28.11.2017 van het erkend representatief orgaan over budgetwijziging
2017 van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek;
Overwegende dat de budgetwijziging past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals goedgekeurd door
de kerkraad in zitting van 17.08.2017 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van vandaag;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budgetwijziging 2017 van kerkfabriek Sint-Michiel
Messelbroek, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 17.08.2017, ingediend bij de
gemeente op 17.12.2017 en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
Art. 0.
6

Kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek: akteneming budget 2018.

Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 26.07.2017 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budget 2018 van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek, goedgekeurd door de kerkraad in
zitting van 17.08.2017, ingediend bij de gemeente op 22.12.2017 en dat als bijlage bij dit besluit is
gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 28.11.2017 van het erkend representatief orgaan over budget 2018
van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek;
Overwegende dat het budget past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals goedgekeurd door de
kerkraad in zitting van 17.08.2017 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van vandaag;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budget 2018 van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 17.08.2017, ingediend bij de gemeente op
22.12.2017 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2.
De gemeentelijke toelagen worden vastgesteld op € 0 voor exploitatie en € 33.613 voor
investeringen.
Art. 3.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
Art. 0.
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Kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua Okselaar: akteneming budgetwijziging
2017.

Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de

erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van de budgetwijziging van de kerkfabriek op
voorwaarde dat de budgetwijziging past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 26.07.2017 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budgetwijziging 2017 van kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua Okselaar,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 11.08.2017, ingediend bij de gemeente op 17.12.2017 en
die als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 28.11.2017 van het erkend representatief orgaan over budgetwijziging
2017 van kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua Okselaar;
Overwegende dat de budgetwijziging past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals goedgekeurd door
de kerkraad in zitting van 09.08.2013 en aangepast door de gemeenteraad in zitting van 05.12.2013
(aanpassingen goedgekeurd door kerkraad in zitting van 15.04.2014);
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budgetwijziging 2017 van kerkfabriek Heilig Hart en SintAntonius van Padua Okselaar, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 11.08.2017,
ingediend bij de gemeente op 17.12.2017 en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
Art. 0.
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Kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua Okselaar: akteneming budget 2018.

Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 26.07.2017 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budget 2018 van kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua Okselaar, goedgekeurd
door de kerkraad in zitting van 11.08.2017, ingediend bij de gemeente op 22.12.2017 en dat als
bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 28.11.2017 van het erkend representatief orgaan over budget 2018
van kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua Okselaar;
Overwegende dat het budget past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals goedgekeurd door de
kerkraad in zitting van 09.08.2013 en aangepast door de gemeenteraad in zitting van 05.12.2013
(aanpassingen goedgekeurd door kerkraad in zitting van 15.04.2014);
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budget 2018 van kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius
van Padua Okselaar, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 11.08.2017, ingediend bij
de gemeente op 22.12.2017 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2.
De gemeentelijke toelagen worden vastgesteld op € 5.290,28 voor exploitatie en € 0,00 voor
investeringen.
Art. 3.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de

kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
Art. 0.
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Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel: akteneming budgetwijziging 2017.

Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van de budgetwijziging van de kerkfabriek op
voorwaarde dat de budgetwijziging past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 26.07.2017 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budgetwijziging 2017 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel, goedgekeurd door
de kerkraad in zitting van 18.09.2017, ingediend bij de gemeente op 17.12.2017 en die als bijlage bij
dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 28.11.2017 van het erkend representatief orgaan over budgetwijziging
2017 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel;
Overwegende dat de budgetwijziging past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals goedgekeurd door
de kerkraad in zitting van 21.09.2015 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
26.11.2015;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budgetwijziging 2017 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Scherpenheuvel, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 18.09.2017, ingediend bij de
gemeente op 17.12.2017 en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
Art. 0.
10 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel: aanpassing budget 2018.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 26.07.2017 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budget 2018 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel, goedgekeurd door de
kerkraad in zitting van 18.09.2017, ingediend bij de gemeente op 22.12.2017 en dat als bijlage bij dit
besluit is gevoegd;

Gelet op het gunstig advies van 28.11.2017 van het erkend representatief orgaan over budget 2018
van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel;
Overwegende dat het budget niet past in het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 zoals goedgekeurd
door de kerkraad in zitting van 21.09.2015 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
26.11.2015 aangezien de exploitatietoelage in het budget € 15.052,91 bedraagt terwijl dat in het
gewijzigde meerjarenplan € 0 is;
Overwegende dat de exploitatietoelage wordt beperkt tot € 0;
Overwegende de N-VA-fractie haar stemgedrag wenst te laten notuleren:
'De N-VA wenst de bestaande financieringsverplichting van de lokale overheid niet ter discussie te
stellen. Wel moet er nagedacht worden over een efficiënter financieel beheer en de eventuele
herbestemming van weinig gebruikte kerken.'
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Willy Cortens,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad past budget 2018 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 18.09.2017, ingediend bij de gemeente op
17.12.2017 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd, aan als volgt: de exploitatietoelage
wordt begrensd op € 0 zijnde het bedrag van de goedgekeurde meerjarenplanwijziging.
Art. 2.
De gemeentelijke toelagen worden vastgesteld op € 0 voor exploitatie en € 67.775 voor
investeringen.
Art. 3.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan de provinciegouverneur, het centraal
kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
Art. 0.
11 Kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua Schoonderbuken: goedkeuring van
meerjarenplanwijziging 2014-2019.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, in het bijzonder de artikelen 41 tot en met 44;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 5 september
2008, in het bijzonder de artikelen 6 tot en met 16;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de meerjarenplannen van de kerkfabrieken en de wijzigingen ervan onderworpen
zijn aan het advies van het erkend representatief orgaan en aan de goedkeuring van de
gemeenteraad;
Gelet op het voorafgaand overleg van 26.07.2017 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua
Schoonderbuken, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 12.09.2017, ingediend bij de gemeente
op 16.11.2017 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 28.11.2017 van het erkend representatief orgaan over het gewijzigde
meerjarenplan 2014-2019;
Overwegende de N-VA-fractie haar stemgedrag wenst te laten notuleren:
'De N-VA wenst de bestaande financieringsverplichting van de lokale overheid niet ter discussie te
stellen. Wel moet er nagedacht worden over een efficiënter financieel beheer en de eventuele
herbestemming van weinig gebruikte kerken.'
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,

Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Willy Cortens,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:

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

Besluit:
Art. 1.
Het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua
Schoonderbuken, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 12.09.2017, ingediend bij de
gemeente op 16.11.2017 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan de provinciegouverneur, het centraal
kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
Art. 0.
12 Kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua Schoonderbuken: akteneming
budgetwijziging 2017.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van de budgetwijziging van de kerkfabriek op
voorwaarde dat de budgetwijziging past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 26.07.2017 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budgetwijziging 2017 van kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua Schoonderbuken,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 12.09.2017, ingediend bij de gemeente op 17.12.2017 en
die als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 28.11.2017 van het erkend representatief orgaan over budgetwijziging
2017 van kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua Schoonderbuken;
Overwegende dat de budgetwijziging past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals goedgekeurd door
de kerkraad in zitting van 12.09.2017 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van vandaag;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budgetwijziging 2017 van kerkfabriek Sint-Jozef en
Antonius van Padua Schoonderbuken, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van
12.09.2017, ingediend bij de gemeente op 17.12.2017 en die als bijlage bij dit besluit is
gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
Art. 0.
13 Kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua Schoonderbuken: akteneming budget 2018.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de

erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 26.07.2017 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budget 2018 van kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua Schoonderbuken,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 12.09.2017, ingediend bij de gemeente op 22.12.2017 en
dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 28.11.2017 van het erkend representatief orgaan over budget 2018
van kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua Schoonderbuken;
Overwegende dat het budget past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals goedgekeurd door de
kerkraad in zitting van 12.09.2017 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van vandaag;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budget 2018 van kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van
Padua Schoonderbuken, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 12.09.2017, ingediend
bij de gemeente op 22.12.2017 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2.
De gemeentelijke toelagen worden vastgesteld op € 12.700,61 voor exploitatie en € 5.000
voor investeringen.
Art. 3.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
Art. 0.
14 Kerkfabriek Sint-Pieter Testelt: goedkeuring van meerjarenplanwijziging 2014-2019.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, in het bijzonder de artikelen 41 tot en met 44;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 5 september
2008, in het bijzonder de artikelen 6 tot en met 16;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de meerjarenplannen van de kerkfabrieken en de wijzigingen ervan onderworpen
zijn aan het advies van het erkend representatief orgaan en aan de goedkeuring van de
gemeenteraad;
Gelet op het voorafgaand overleg van 26.07.2017 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek Sint-Pieter Testelt, goedgekeurd
door de kerkraad in zitting van 06.09.2017, ingediend bij de gemeente op 16.11.2017 en dat als
bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 28.11.2017 van het erkend representatief orgaan over het gewijzigde
meerjarenplan 2014-2019;
Overwegende de N-VA-fractie haar stemgedrag wenst te laten notuleren:
'De N-VA wenst de bestaande financieringsverplichting van de lokale overheid niet ter discussie te
stellen. Wel moet er nagedacht worden over een efficiënter financieel beheer en de eventuele
herbestemming van weinig gebruikte kerken.'
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Willy Cortens,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Marc Van Torre, René Jacobs, Benny Vangelder
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras

Besluit:
Art. 1.
Het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek Sint-Pieter Testelt, goedgekeurd
door de kerkraad in zitting van 06.09.2017, ingediend bij de gemeente op 16.11.2017 en dat
als bijlage bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan de provinciegouverneur, het centraal
kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
Art. 0.
15 Kerkfabriek Sint-Pieter Testelt: akteneming budgetwijziging 2017.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van de budgetwijziging van de kerkfabriek op
voorwaarde dat de budgetwijziging past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 26.07.2017 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budgetwijziging 2017 van kerkfabriek Sint-Pieter Testelt, goedgekeurd door de kerkraad in
zitting van 06.09.2017, ingediend bij de gemeente op 17.12.2017 en die als bijlage bij dit besluit is
gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 28.11.2017 van het erkend representatief orgaan over budgetwijziging
2017 van kerkfabriek Sint-Pieter Testelt;
Overwegende dat de budgetwijziging past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals goedgekeurd door
de kerkraad in zitting van 12.09.2017 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van vandaag;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budgetwijziging 2017 van kerkfabriek Sint-Pieter Testelt,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 06.09.2017, ingediend bij de gemeente op
17.12.2017 en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
Art. 0.
16 Kerkfabriek Sint-Pieter Testelt: akteneming budget 2018.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;

Gelet op het voorafgaand overleg van 26.07.2017 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budget 2018 van kerkfabriek Sint-Pieter Testelt, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van
06.09.2017, ingediend bij de gemeente op 22.12.2017 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 28.11.2017 van het erkend representatief orgaan over budget 2018
van kerkfabriek Sint-Pieter Testelt;
Overwegende dat het budget past in het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 zoals goedgekeurd
door de kerkraad in zitting van 06.09.2017 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
vandaag;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budget 2018 van kerkfabriek Sint-Pieter Testelt,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 06.09.2017, ingediend bij de gemeente op
22.12.2017 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2.
De gemeentelijke toelagen worden vastgesteld op € 13.779,84 voor exploitatie en € 15.112
voor investeringen.
Art. 3.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
Art. 0.
17 Kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem: goedkeuring van meerjarenplanwijziging 2014-2019.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, in het bijzonder de artikelen 41 tot en met 44;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 5 september
2008, in het bijzonder de artikelen 6 tot en met 16;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de meerjarenplannen van de kerkfabrieken en de wijzigingen ervan onderworpen
zijn aan het advies van het erkend representatief orgaan en aan de goedkeuring van de
gemeenteraad;
Gelet op het voorafgaand overleg van 26.07.2017 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 28.09.2017, ingediend bij de gemeente op 16.11.2017 en
dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 28.11.2017 van het erkend representatief orgaan over het gewijzigde
meerjarenplan 2014-2019;
Overwegende de N-VA-fractie haar stemgedrag wenst te laten notuleren:
'De N-VA wenst de bestaande financieringsverplichting van de lokale overheid niet ter discussie te
stellen. Wel moet er nagedacht worden over een efficiënter financieel beheer en de eventuele
herbestemming van weinig gebruikte kerken.'
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Willy Cortens,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Besluit:
Art. 1.
Het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 28.09.2017, ingediend bij de gemeente op
16.11.2017 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan de provinciegouverneur, het centraal

kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
Art. 0.
18 Kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem: akteneming budgetwijziging 2017.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van de budgetwijziging van de kerkfabriek op
voorwaarde dat de budgetwijziging past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 26.07.2017 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budgetwijziging 2017 van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem, goedgekeurd door de
kerkraad in zitting van 28.09.2017, ingediend bij de gemeente op 17.12.2017 en die als bijlage bij dit
besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 28.11.2017 van het erkend representatief orgaan over budgetwijziging
2017 van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem;
Overwegende dat de budgetwijziging past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals goedgekeurd door
de kerkraad in zitting van 28.09.2017 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van vandaag;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budgetwijziging 2017 van kerkfabriek Sint-Eustachius
Zichem, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 28.09.2017, ingediend bij de gemeente
op 17.12.2017 en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
Art. 0.
19 Kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem: aanpassing budget 2018.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 26.07.2017 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budget 2018 van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem, goedgekeurd door de kerkraad in
zitting van 28.09.2017, ingediend bij de gemeente op 17.12.2017 en dat als bijlage bij dit besluit is
gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 28.11.2017 van het erkend representatief orgaan over budget 2018
van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem;

Overwegende dat het budget niet past in het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 zoals goedgekeurd
door de kerkraad in zitting van 06.09.2017 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
vandaag aangezien de exploitatietoelage in het budget 9.773,33 bedraagt terwijl dat in het gewijzigde
meerjarenplan € 8.780 is;
Overwegende dat de exploitatietoelage wordt beperkt tot € 8.780;
Overwegende dat de kerkfabriek bijgevolg de exploitatieontvangsten dient te verhogen met € 993,33
of de exploitatie-uitgaven dient te verminderen met dat bedrag;
Overwegende de N-VA-fractie haar stemgedrag wenst te laten notuleren:
'De N-VA wenst de bestaande financieringsverplichting van de lokale overheid niet ter discussie te
stellen. Wel moet er nagedacht worden over een efficiënter financieel beheer en de eventuele
herbestemming van weinig gebruikte kerken.'
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Willy Cortens,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad past budget 2018 van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem, goedgekeurd
door de kerkraad in zitting van 28.09.2017, ingediend bij de gemeente op 17.12.2017 en dat
als bijlage bij dit besluit is gevoegd, aan als volgt: de exploitatietoelage wordt begrensd op €
8.780 zijnde het bedrag van de goedgekeurde meerjarenplanwijziging.
Art. 2.
De kerkfabriek moet ofwel de exploitatieontvangsten verhogen met € 993,33 ofwel de
exploitatie-uitgaven verminderen met dat bedrag.
Art. 3.
De gemeentelijke toelagen worden vastgesteld op € 8.780 voor exploitatie en € 0,00 voor
investeringen.
Art. 4.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan de provinciegouverneur, het centraal
kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
Art. 0.
20 Beslissing om beroep te doen op de vzw VVSG als aankoopcentrale voor afname van de
overheidsopdracht voor diensten “Raamcontract voor de sluiting van individuele
contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen” – Bestek nr.
VVSGvzw-2017/09/18.
Gelet op artikel 42, § 2 juncto artikel 43, §2, 11° van het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de wetgeving inzake overheidsopdrachten, inzonderheid op artikel 2, 6°-7, artikel 43 en
artikel 47 van de wet van 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25.09.2017 om de
interesse van de gemeente tot toetreding aan een aankoopcentrale voor de aanbesteding van een
overheidsopdracht voor diensten inzake een raamcontract voor postdiensten van VVSG vzw en om
bijgevolg potentiële afnemer te worden van vermeld raamcontract aan VVSG vzw mee te delen;
Gelet op de principiële beslissing van de Directievergadering van VVSG vzw van 12.06.2017 tot
gunning via een open procedure van de overheidsopdracht voor diensten met als titel “Raamcontract
voor de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale
besturen” ;
Gelet op de aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen van 17.10.2017 (BDA-nummer 2017534975) en het Publicatieblad van de Europese Unie van 22.11.2017 (nr. 2017/S 224-466080);
Gelet op de uitvoering van de beslissing van de Directievergadering van VVSG vzw van 12.06.2017
waar is bepaald dat:
- VVSG vzw als aanbestedende overheid overeenkomstig artikel 2, 6°, a), artikel 2°, b) en
artikel 47 van de wet van 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten, in het kader van vermelde
opdracht zal optreden als aankoopcentrale voor de in de opdrachtdocumenten vermelde
bepaalde Vlaamse lokale besturen. Deze besturen zullen zich gedurende de duurtijd van het
te sluiten raamcontract, die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht (bestek nr. VVSGvzw2017/09/18), op de aankoopcentrale kunnen beroepen om op basis daarvan, individuele

contracten inzake universele postdiensten te sluiten die beheerst worden door de
voorwaarden van het bestek en de offerte van de dienstverlener;
- het raamcontract niet exclusief is, en dus VVSG vzw – net als de andere afnemers – steeds
de vrijheid hebben om een bepaalde aankoop niet via het raamcontract maar volgens de
gewone procedures, die de wet op de overheidsopdrachten toelaat, te voeren, wat in
voorkomend geval niet als een wijziging van de opdracht wordt beschouwd;
Overwegende dat de voornoemde opdracht van VVSG vzw “Raamcontract voor de sluiting van
individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen” een
raamcontract met één dienstverlener is en VVSG vzw hierbij optreedt als aankoopcentrale in de zin
van artikelen 2, 6°, a), artikel 2°, b) en 47 van de wet van 17.06.2016;
Overwegende dat de gemeente van de mogelijkheid tot afname van het raamcontract via de
aankoopcentrale kan gebruik maken overeenkomstig de voorwaarden van het bestek nr. VVSGvzw2017/09/18 waardoor zij krachtens artikel 47, § 2 van de wet van 17.06.2016 is vrijgesteld van de
verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren;
Overwegende dat het aangewezen is dat de gemeente gebruik maakt van de aankoopcentrale om
volgende redenen:
- de in de aankoopcentrale voorziene postdiensten voldoen aan de behoefte van het bestuur;
- het bestuur moet zelf geen plaatsingsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en geld
betekent;
- VVSG vzw beschikt over knowhow of technische expertise inzake de aanbesteding van
postdiensten;
Overwegende dat de gemeente niet verplicht is tot enige afname van het raamcontract (geen
afnameverplichting);
Overwegende dat de nodige budgetten beschikbaar zijn.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Willy Cortens,
Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gemeente doet beroep op de aankoopcentrale van VVSG vzw voor de aanbesteding van
een overheidsopdracht voor postdiensten via het raamcontract “Raamcontract voor de
sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale
besturen” (Bestek nr. VVSGvzw-2017/09/18).
Art. 2.
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering.
Art. 0.
21 Goedkeuring van de stopzetting van de samenwerkingsovereenkomst van de Interlokale
Vereniging Fietseling Hageland-Zuiderkempen.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29.03.2007 betreffende de goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst ‘Interlokale Verenging Fietseling Hageland-Zuiderkempen’, ingaand op
01.01.2007 voor onbepaalde duur;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11.12.2017 betreffende
de principiële goedkeuring van de stopzetting van de samenwerkingsovereenkomst Interlokale
Vereniging Fietseling Hageland-Zuiderkempen;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst Interlokale Vereniging Fietseling Hageland-Zuiderkempen;
Gelet op het voorstel tot ontbinding van de I.L.V. Fietseling Hageland-Zuiderkempen van 05.12.2017;
Overwegende dat het resterende saldo op de rekening van de Interlokale Vereniging Fietseling
Hageland-Zuiderkempen zal verdeeld worden onder de verschillende gemeenten (elk 20 %);
Overwegende dat de naam Fietseling Hageland-Zuiderkempen in de toekomst niet meer wordt
gebruikt.
Gelet op de bespreking;

Ja:

Neen:
Onthouding:

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

Besluit:
Art. 1.
De stopzetting van de samenwerkingsovereenkomst ‘Interlokale Vereniging Fietseling
Hageland-Zuiderkempen’ wordt goedgekeurd.
Art. 2.
Het voorstel tot ontbinding van de I.L.V. Fietseling Hageland-Zuiderkempen wordt
goedgekeurd.
Art. 0.
22 Bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van
04.12.2017 houdende deelname aan de Eerstelijnszone Demerland.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de conceptnota van 17.02.2017 vanwege de Vlaamse Regering “Een geïntegreerde
zorgverlening in de eerste lijn”;
Gelet op de oproep van 07.07.2017 vanwege de Vlaamse Minister van welzijn, volksgezondheid en
gezin tot de vorming van eerstelijnszones ter uitvoering van de conceptnota van 17.02.2017;
Overwegende dat het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Hageland de trekkersrol heeft opgenomen voor
de vorming van een eerstelijnszone die volgende gemeenten omvat: Aarschot, Begijnendijk,
Bekkevoort, Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge en Tremelo en die de naam Eerstelijnszone
Demerland draagt;
Gelet op de engagementsverklaring van de OCMW-raad van 27.11.2017;
Gelet op de engagementsverklaring vanwege het College van burgemeester en schepenen van
04.12.2017;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Willy Cortens,
Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art. De Gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het College van burgemeester en
schepenen van 04.12.2017 houdende deelname aan de Eerstelijnszone Demerland.
Art. 0.
23 Definitieve aanvaarding wijziging RUP recreatie Okselaar.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening;
Gelet op het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen;
Gelet op het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant;
Gelet op het ruimtelijk structuurplan Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op de intentie van het college van burgemeester en schepenen om het RUP recreatie Okselaar
te wijziging 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 van het perceel);

-

de oprichting van een loods voor paarden (opvang van oude en zieke paarden + kleinschalige
paardenschool) op de percelen gelegen langs de Turnhoutsebaan, gekadastreerd 2° afdeling,
sectie B nrs. 381 c, 381 e en 383 g, dat momenteel volgens het RUP recreatie Okselaar
gelegen is in een zone voor dagrecreatie waar momenteel geen gebouwen mogen opgericht
worden;
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering m.b.t. het ontwerp over de wijziging van het RUP
recreatie Okselaar die plaatsvond op 29.05.2017;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29.06.2017 waarbij het ontwerp over de wijziging
van het RUP recreatie Okselaar voorlopig werd aanvaard;
Gelet op het openbaar onderzoek m.b.t. het ontwerp over de wijziging RUP recreatie Okselaar dat
georganiseerd werd van 23.08.2017 tot 23.10.2017;
Gelet op het advies van de Deputatie van Vlaams-Brabant van 05.10.2017, kenmerk RMT-RP2017101-SHZ-Recreatiezone Okselaar-oo, m.b.t. het openbaar onderzoek over het ontwerp wijziging
RUP recreatie Okselaar;
Overwegende dat geen advies werd uitgebracht door het Departement Omgeving, Afdeling
Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning, en –projecten, Diestsepoort 6 bus 91 te 3000 Leuven;
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek één opmerking/suggestie werd ingediend;
Gelet op het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening van 20.11.2017 m.b.t.
het openbaar onderzoek over het ontwerp wijziging RUP recreatie Okselaar, waarbij rekening werd
gehouden met de ingediende opmerking/suggestie;
Gelet op het bijgevoegde, aangepaste ontwerpdossier m.b.t. de wijziging van het RUP recreatie
Okselaar;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Willy Cortens,
Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De wijziging van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan recreatie Okselaar, zoals
bijgevoegd, definitief te aanvaarden.
Art. 2.
Deze beslissing, samen met de voorgeschreven stukken, over te maken aan de Deputatie
van Vlaams Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven en aan het Departement Omgeving,
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten, Diestsepoort 6 bus 91 te
3000 Leuven.
Art. 0.
24 Goedkeuring van het voorstel tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr. 53 van de atlas
der buurtwegen van Zichem en bijhorend rooilijnplan.
Gelet op bepalingen van het Gemeentedecreet van 05.07.2005, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet 10.04.1841 betreffende de buurtwegen, en latere wijzigingen;
Overwegende dat de heer Bert Pelsmakers, volmachtdrager van de erfgenamen van Petrus Van
Rompay, een aanvraag heeft ingediend tot het gedeeltelijk verplaatsen van voetweg nr. 53 van de
e
atlas der buurtwegen van Zichem voor het gedeelte gelegen op de percelen 2 afdeling sectie D nr.
379A2 en nr. 379B2, welke eigendom zijn van de erfgenamen van de heer Petrus Van Rompay;
Overwegende dat de verplaatsing noodzakelijk is om de percelen optimaal te kunnen benutten in
functie van een nog aan te vragen verkaveling;
Overwegende dat er geen fysieke aanwijzing van het bestaan van de voetweg zichtbaar is op het
terrein;
Gelet op het opmetingsplan, het uittreksel uit de atlas der buurtwegen en het kadastraal plan,
opgemaakt door Intertopo Landmetersbureau, Halensebaan 68 te 3290 Diest waarop het te
verplaatsen deel staat aangeduid;
Overwegende dat het af te schaffen deel een oppervlakte heeft van 303m² en het nieuw te openen
tracé een oppervlakte heeft van 305m²;

Gelet op het ontwerp van rooilijnplan met betrekking tot het nieuw te openen tracé van voetweg nr. 53
van de atlas der buurtwegen van Zichem;
Gelet op de verklaring van de aanvragers waaruit blijkt dat zij bereid zijn om alle kosten te betalen:
- Opmaak van de nodige plannen voor de aanvraag van de wijziging van de buurt- of voetweg
nr. 53 van de atlas der buurtwegen van Zichem;
- Erelonen en opmaakkosten van het schattingsverslag;
- Betaling van de eventuele meerwaarde, volgens schatting, van de gronden ingevolge deze
wijziging:
- Andere kosten en voorwaarden die door de gemeente in bepaalde omstandigheden kunnen
worden opgelegd.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26.10.2017 houdende de voorlopige goedkeuring
van het voorstel tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr. 53 van de atlas der buurtwegen van
Zichem en bijhorend rooilijnplan;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20.11.2017 houdende het
instellen van een openbaar onderzoek;
Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden werd van vrijdag 24 november 2017 tot en met
zondag 24 december 2017 dat overeenkomstig de onderrichtingen werd bekendgemaakt;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 08.01.2018 houdende de
sluiting van het openbaar onderzoek;
Overwegende dat tijdens de termijn van het openbaar onderzoek één bezwaar en/of opmerking werd
ingediend:
- Steve De Hertogh en Silke Van Gelder, eigenaars van Tiensestraat 139, 3271
Scherpenheuvel-Zichem:
o Niet correct geïnformeerd door de notaris en/of verkopers over het mogelijk verleggen
van de voetweg naar de perceelsgrens van het door hun aangekocht perceel.
o Het verleggen van de voetweg naar de grens met hun perceel zal de rust en privacy
op hun eigendom in grote mate verstoren.
o Potentieel gevaar met loslopende honden en hun spelende kinderen in de tuin.
o Een doorslaggevende rol in de aankoop van de woning was de mogelijkheid om in
bijberoep als auticoach (begeleiden van kinderen met autisme en een eventuele
mentale retardatie) te werken, met de bedoeling om in de achterliggende weide dieren
te houden die als therapiedieren zouden fungeren. Het verleggen van de voetweg zou
de rust van de dieren en patiënten kunnen verstoren (wandelaars, het goed bedoeld
voederen van de dieren,…)
o Zij stellen een aantal mogelijke alternatieven voor om de voetweg te verplaatsen (zie
bijlage)
Overwegende dat dit bezwaar en/of opmerking kunnen weerlegd worden om volgende redenen:
- De stad kan niet oordelen of de notaris en/of de verkopers hen geïnformeerd heeft bij de
aankoop van hun perceel omtrent de eventuele mogelijke verplaatsing van de voetweg naar
de grens met hun recent aangekocht perceel.
- Het betreft momenteel een open agrarisch gebied. De voetweg wordt maar een aantal meter
opgeschoven richting de bestaande woning waardoor er wel dichter bij de woning kan
gewandeld worden maar aangezien het nu volledig open is zal dit weinig tot geen impact
hebben op de privacy. Het staat de eigenaars altijd vrij om een omheining te plaatsen of met
gerichte beplanting of haag enige privacy op hun terrein te creëren.
- Art. 74 van de Algemene Politieverordening van Scherpenheuvel-Zichem stelt dat honden
verplicht aangelijnd moeten worden op openbare plaatsen, met uitzondering van honden die
gebruikt worden voor de jacht, die een kudde begeleiden, die voor reddingsoperaties ingezet
worden en politiehonden.
- In het land liggen heel veel weides met dieren tegen wegen zonder noemenswaardige
problemen, meestal ook aan drukkere wegen. Dieren raken gewend aan passanten. Het staat
de eigenaar van de dieren uiteraard vrij om een bordje “Verboden te voederen” op te hangen
om te vermijden dat mensen, al dan niet goed bedoeld, zijn dieren gaan voederen.
- De voorgestelde verlegging blijft op de eigendom van de aanvragers die het perceel optimaal
wensen te benutten. Door de voetweg naar de perceelsgrens te verplaatsen heeft de voetweg
het minste impact op het optimaal gebruik van het perceel. De voorgestelde alternatieven
hebben meer impact. Het staat de eigenaar vrij om voor de voor hem minst hinderlijke versie
te kiezen. De voorgestelde verplaatsing heeft zowel qua oppervlakte als afstand het minste
impact op het terrein.

Gelet op het schattingsverslag van 17.01.2018, opgemaakt door Hosbur bvba, Diestsestraat 175 te
3270 Scherpenheuvel-Zichem, waaruit blijkt dat de voorgestelde gedeeltelijke verplaatsing een
meerwaarde van 4.800,- EUR doet ontstaan voor de betrokken percelen
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Willy Cortens,
Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het voorstel van de heer Bert Pelsmakers met betrekking tot de gedeeltelijke verplaatsing
van voetweg nr. 53 van de atlas der buurtwegen van Zichem, zoals afgebeeld op het plan
opgemaakt door Intertopo Landmetersbureau, Halensebaan 68 te 3290 Diest, wordt
goedgekeurd.
Art. 2.
Het ontwerp van rooilijnplan met betrekking tot het nieuwe tracé van voetweg nr. 53,
opgemaakt door Intertopo Landmetersbureau, Halensebaan 68 te 3290 Diest, wordt
goedgekeurd.
Art. 3.
Het dossier wordt overgemaakt aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant die een
definitieve beslissing inzake de gedeeltelijke verplaatsing en het bijhorend rooilijnplan van
voetweg nr. 53 van de atlas der buurtwegen van Zichem dient te nemen.
Art. 4.
Alle kosten verbonden aan dit dossier worden gedragen door de aanvrager.
Art. 5.
Er dient een meerwaarde van 4.800,- EUR betaald te worden door de aanvrager, zoals blijkt
ui het schattingsverslag opgemaakt door Hosbur bvba, Diestestraat 175 te 3270
Scherpenheuvel-Zichem.
Art. 0.

Mondelinge vragen

M1 Mondelinge vraag van raadslid A. Claes betreffende de inbrakenplaag.
Mondelinge vraag van raadslid Allessia Claes aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik zou graag nog eens terug komen op de inbrakenplaag.
Het was 16 januari, als ik mij niet vergis, dat de politiezone Demerdal extra steun kreeg van de
cavalerie van de Federale Politie. Ik heb vernomen dat ze de komende weken een 6-tal keer worden
ingezet.
Graag had ik de stand van zaken gehad. Hoeveel keer zijn ze al ingezet? Zijn er al verdachte
handelingen of pogingen tot inbraak vastgesteld op die manier? Wanneer is er een evaluatie gepland?
En hoeveel kost deze ondersteuning voor de politiezone of valt deze kost, indien die er is, enkel voor
de stad Scherpenheuvel-Zichem?’
Antwoord van Burgemeester Claes namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Ja, hoe dikwijls is de cavalerie ingezet? Dan zou ik die cijfers moeten opvragen natuurlijk. Dat moet ik
nakijken hoe dikwijls zij concreet geweest zijn. Dat is gespreid geweest over een aantal weken, de
meeste in de vooravond, maar dat moet ik nakijken. De kostprijs is voor de gemeente nul want dat is
volledig federaal betaald. Maar ze gaan dat natuurlijk ook niet overal doen. Dat toont ook wel de ernst
aan van de feiten. Want niet iedereen kan hier beroep op doen. Het probleem is of was dat het
meestal ging over dezelfde wijken en dat men ook in een korte periode altijd terug kwam op dezelfde
manier. Dat is wel iets dat ongezien is voor onze gemeente.
Wat was je tweede en derde vraag weer?’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘Zijn er al verdachte handelingen of pogingen vastgesteld?’

Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Dat moet ik ook navragen.’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘En het evaluatiemoment wanneer was dat?’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Ik heb daarstraks nog dezelfde vraag gesteld op het overleg maar daar kan ik nu nog niet op
antwoorden.’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘Ik kan mijn vraag ook schriftelijk doorsturen en dan kan u schriftelijk antwoorden.’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Ja. Ik vraag dat gewoon op en dan sturen we dat door.’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘Dank u wel.’
Art. 0.
De vergadering wordt gesloten om 21.04 uur.
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting.
Op bevel,
Gemeentesecretaris

Voorzitter van de gemeenteraad

Liesbeth Verdeyen

Arlette Sannen

