Gemeenteraad: zitting van 13 juli 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, Marie Jeanne Hendrickx:
Schepenen;
Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Koen Vranken, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Annelies Ooms, Herman Weckx: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris;
Jurgen Janssens: Gemeentesecretaris dd. voor agendapunt 7, 11
Joris De Vriendt, Sara De Kock, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Peter Cras,
Benny Vangelder: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris verontschuldigd voor agendapunt 7, 11

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 21/06/18;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Marc Van Torre, René Jacobs,
Greta Van Meeuwen, Annelies Ooms, Herman Weckx
Neen:
Onthouding:
Ben Mattheus
Besluit:
Enig art. De notulen van de zitting van 21/06/18 worden goedgekeurd.
0)
2

Vaststelling van de salarisschalen van alg. directeur en financieel directeur.

Gelet op artikel 588 van het Decreet over het Lokaal Bestuur dat bepaalt dat de salarisschaal van de
algemeen/financieel directeur gelijk is aan de salarisschaal van de secretaris of financieel beheerder,
verhoogd met 30%;
Overwegende dat de salarisschalen van algemeen directeur en financieel directeur moeten
vastgesteld worden;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Annelies Ooms, Herman Weckx
Neen:
Onthouding:

Besluit:
Enig art. De salarisschalen van de algemeen directeur en de financieel directeur worden als volgt
vastgesteld, uitgedrukt in euro:
Salarisschalen
Algemeen directeur
Financieel directeur
Minimum
45040,72
42429,66
Maximum
66308,26
62464,30
Verhoging
1 x 1 x 3378,13
1 x 1 x 3182,28
7 x 2 x 2555.63
7 x 2 x 2407,48
0
45040,72
42429,66
1
48418,85
45611,94
2
48418,85
45611,94
3
50974,48
48019,42
4
50974,48
48019,42
5
53530,11
50426,90
6
53530,11
50426,90
7
56085,74
52834,38
8
56085,74
52834,38
9
58641,37
55241,86
10
58641,37
55241,86
11
61197
57649,34
12
61197
57649,34
13
63752,63
60056,82
14
63752,63
60056,82
15
66308,26
62464,30
Het salaris van algemeen directeur en financieel directeur volgt het verloop van het indexcijfer van de
consumptieprijzen. Het salaris tegen 100% wordt gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01.
0)
3

Goedkeuring van de functiebeschrijving van adjunct-algemeendirecteur.

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 162 en de overgangsbepalingen
zoals voorzien door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 581 – artikel 589);
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 31.05.2018 zowel in de organieke
personeelsformatie als in het organogram de betrekking van adjunct-algemeendirecteur heeft
voorzien;
Gelet op het voorgelegde ontwerp van functiebeschrijving van adjunct-algemeendirecteur;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Annelies Ooms, Herman Weckx
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art. Het voorgelegde ontwerp van functiebeschrijving van adjunct-algemeendirecteur wordt
goedgekeurd.
0)
4

Goedkeuring bijlage bij het schoolreglement ivm GDPR.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder artikel 42 en artikel 43;

Gelet op het decreet Basisonderwijs van 25.02.1997;
Gelet op het decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair
onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding van 18 april 2018;
Overwegende dat de nieuwe richtlijnen betreffende GDPR dienen opgenomen te worden in het
schoolreglement;
Overwegende dat er een bijlage toegevoegd is bij het schoolreglement;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Annelies Ooms, Herman Weckx
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art. De bijlage betreffende de nieuwe richtlijnen GDPR (in bijlage) bij het schoolreglement
gewoon basisonderwijs wordt goedgekeurd.
0)
5

Goedkeuring van het samenwerkingsprotocol camerabewaking: overeenkomst databeheer
en -verwerking voor tijdelijke vaste camera's aan glasbolsites.

Gelet op het Gemeentedecreet van 05.07.2005 en latere wijzigingen, inzonderheid art. 42 en art. 43;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26.10.2017 betreffende het voorstel van EcoWerf
voor het plaatsen van camera’s aan de glascontainers;
Overwegende dat in het licht van preventie en opsporing van zwerfvuil de afvalintercommunale
(Ecowerf) investeerde in een tijdelijke vaste camera dat kan ingezet worden op hotspots in de
gemeente;
Overwegende dat de afvalintercommunale EcoWerf optreedt als verwerker van de beelden en instaat
voor:
- het plaatsen van de camera’s en bijhorende pictogrammen in de nabijheid van de bewakingscamera,
- het bekijken van de beelden,
- het opstarten van GAS dossier waar mogelijk of overmaken van de beelden aan de lokale politie
indien nodig;
Overwegende dat de beelden ter plaatse opgenomen worden en retroactief bekeken worden door de
afvalintercommunale;
Overwegende dat de afspraken hieromtrent tussen het lokaal bestuur, lokale politie en
afvalintercommunale worden verankert in een overeenkomt (samenwerkingsprotocol);
Gelet op artikel 69 van de wet van 21 maart 2018. - Wet tot wijziging van de wet op het politieambt om
het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van
- de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's
- de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
- de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid,
waardoor de gemeenteraad van de betrokken gemeente dit positief dient te adviseren;
Gelet op het gunstig advies van 13.06.2018 van de Korpschef van de politiezone Demerdal-DSZ;
Overwegende dat aan de hand van beide adviezen de verantwoordelijke voor de verwerking, de
plaatsing zal vervolledigen en de beslissing meedelen aan de lokale politie. Hij zal dit doen uiterlijk de
dag vóór de camera’s in gebruik worden genomen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Allessia Claes,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Annelies Ooms, Herman Weckx
Neen:
Onthouding:

Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad geeft een positief advies betreffende de plaatsing van camera’s op
openbare wegen en plaatsen door de afvalintercommunale EcoWerf.
Art. 2.
De gemeenteraad keurt volgende overeenkomst met de afvalintercommunale en de lokale
politie inzake het plaatsen van verplaatsbare camera’s goed:
“Samenwerkingsprotocol camerabewaking: overeenkomst databeheer en -verwerking voor
tijdelijke vaste camera’s aan glasbolsites.
Tussen
Politiezone (PZ) Demerdal-DSZ, met zetel te 3290 Diest, Leuvensestraat 92
Vertegenwoordigd door de korpschef, de Heer Hoofdcommissaris Jan Vanhauwere
En
Het Intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf (afvalintercommunale), met zetel te 3012
Wilsele, Aarschotsesteenweg 210
Vertegenwoordigd door Rudi Beeken, Voorzitter en Peter Standaert, Algemeen directeur
En
Stad Scherpenheuvel-Zichem, met zetel te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Augunst
Nihoulstraat 13/15.
Vertegenwoordigd door de burgemeester, Manu Claes en stadssecretaris, Liesbeth
Verdeyen.
Hiertoe gemachtigd bij de beslissing van de gemeenteraad van 13.07.2018.
Artikel 1
Deze overeenkomst beoogt de afspraken vast te leggen tussen de afvalintercommunale
EcoWerf enerzijds, de stad en de PZ anderzijds, gezien EcoWerf inzake camerabewaking
optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking a posteriori van de beelden afkomstig van
camera’s geplaatst op niet-besloten en besloten plaatsen op het openbaar domein, meer
bepaald aan glasbolsites, conform de adviezen van de gemeenteraad ter zake.
Artikel 2
De afvalintercommunale EcoWerf verklaart hierbij in orde te zijn met de toepasselijke
wetgeving inzake camerabewaking en privacyreglementering, overeenkomstig:
- De privacywet van 08/12/1992 (Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).
- De camerawet van 21/03/2007 (Wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera's) (kaderwet).
- De wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de camerawetgeving (toepassing 25/05/2018).
- Algemene Verordening Gegevensbescherming (toepassing 25/05/2018).
- Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het
onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van
straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit
2008/977/JBZ van de Raad.
- KB 10 februari 2008 (Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop wordt
aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt).
- KB 2 Juli 2008 (Koninklijk besluit betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik
van bewakingscamera's).
- KB 21 augustus 2009 (Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10
februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking
plaatsvindt)
- De Ministeriële omzendbrief van 13/05/2012 (Ministeriële omzendbrief betreffende de wet
van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van
bewakingscamera’s, zoals gewijzigd door de wet van 12 november 2009
(gecoördineerde versie –wijzigingen omzendbrief 13 mei 2011).
- KB 20 juli 2001 (Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van voertuigen) artikel 6, § 2.
Artikel 3
De afvalintercommunale EcoWerf verklaart de beelden vertrouwelijk en integer te
behandelen en alle nodige maatregelen te nemen om de privacy te waarborgen. Een
concrete procedure wordt uitgewerkt omtrent de overdracht van data (camerabeelden) en de
onderlinge uitwisseling.
Artikel 4

De afvalintercommunale EcoWerf verklaart hierbij volledig in orde te zijn met de vereiste
thematische aangifte camerabewaking voor de tijdelijke vaste camera bij lokale politiezone.
De afvalintercommunale EcoWerf bezorgt een kopie van deze aangifte aan de stad
Scherpenheuvel-Zichem.
Artikel 5
De camerabeelden worden retroactief bekeken door de afvalintercommunale EcoWerf
teneinde vaststellingen te maken in het kader van diverse inbreuken op de Algemene
Politieverordening betreffende het grondgebied waar de afvalintercommunale werkzaam is,
meer bepaald sluikstort en zwerfvuilproductie. Enkel bij vaststelling van deze inbreuken
omschreven binnen de Politieverordening, vastgelegd door de camera en in geval van
bruikbaar beeldmateriaal, kan verdere actie ondernomen worden.
Ingeval op de beelden aanwijzingen zijn van misdrijven, andere dan vermelde inbreuken op
het APV, worden de beelden onmiddellijk overgemaakt aan de politie voor verdere opvolging
door de politiediensten.
Artikel 6
Bij een vaststelling van overlast met een nummerplaat leesbaar in beeld, wordt door de
GAS-vaststeller een bestuurlijk verslag GAS (BV GAS) opgesteld. Bij afwezigheid van de
identificatie van de bestuurder wordt de administratieve geldboete ten laste gelegd van de
houder van de kentekenplaat van het voertuig. Dit verslag gaat via een versleuteld bestand
naar de lokale politie die een aanvullend verslag maakt met informatie over de houder van
de nummerplaat. Vervolgens gaat het bestuurlijk verslag en aanvullend verslag naar de
sanctionerend ambtenaar.
Bij een vaststelling van overlast waar een persoon herkenbaar in beeld is, worden de
beelden digitaal (via screenshot), samen met een kort beschrijvend verslag, aan de PZ en
sanctionerend ambtenaar bezorgd, voor verdere afhandeling. EcoWerf en de betrokken
politiezone garanderen een vlotte samenwerking ter identificatie van de verdachte personen.
Bij een vaststelling van overlast met bewijsmateriaal (persoongegevens) gevonden in het
achtergelaten afval, wordt het aangetroffen materiaal gelabeld en toegevoegd aan het
Bestuurlijk Verslag.
EcoWerf ruimt op na de vaststelling en verhaalt bij elke identificatie een forfaitaire bedrag
van €120 via een onkostennota aan de gemeente Scherpenheuvel-Zichem voor de opruim
van het aangetroffen afval. De gemeente Scherpenheuvel-Zichem verhaalt de GAS-boete en
de onkostennota bij de overtreder.
De overdracht van data gebeurt zoveel als mogelijk via beveiligde weg.
Wachtwoorden worden in onderling overleg met de bevoegde personen overeengekomen en
regelmatig gewijzigd. De drie partijen garanderen een goede samenwerking met oog op een
vlotte afhandeling van Bestuurlijke Verslagen.
Artikel 7
De afvalintercommunale EcoWerf garandeert dat de beelden maximaal 30 dagen worden
bewaard, behalve indien de opgenomen beelden kunnen aangewend worden om een
misdrijf aan te tonen, om schade te bewijzen of om een dader, een ordeverstoorder, een
getuige of een slachtoffer te identificeren. In dat geval zullen de beelden langer bewaard
blijven voor zolang als nodig is voor het onderzoek.
Artikel 8
Het (ver)plaatsen, onderhoud en overdracht van data voor de camera met tijdelijke vaste
installatie gebeurt door de afvalintercommunale EcoWerf overeenkomstig de in onderling
overleg besproken wijze (opstartprocedure).
De afvalintercommunale EcoWerf voorziet de nodige maatregelen t.a.v. haar betrokken
personeelsleden ter vrijwaring van de vertrouwelijke behandeling van de camerabeelden.
Aan de betrokken personeelsleden die in aanraking komen met de vertrouwelijke gegevens
afkomstig van deze camera (hetzij dragers van data), is het verboden zelf inzage te nemen
van deze gegevens, deze gegevens te bewaren of ze aan derden te bezorgen, behalve in
toepassing van deze procedure zelf. Bij overtreding kunnen sancties worden opgelegd.
Artikel 9
De concrete locaties tot plaatsing van een tijdelijke vaste camera-installatie (zgn. ‘hot-spots’)
worden in onderling overleg tussen de afvalintercommunale, de PZ en de stad/gemeente
bepaald.
Opgemaakt in 3 exemplaren te ………….., op
Voor akkoord,
(Naam + handtekening)

Hoofdcommissaris ……………………
PZ……………………………………...
De Heer/Mevrouw Burgemeester………………………..

Art. 3.

Rudi Beeken
Voorzitter
Peter Standaert
Algemeen directeur

De Heer/Mevrouw secretaris………………………………..
Gemeente…………………………………………………
EcoWerf
Bijlage 1 – contactpersonen
EcoWerf - Aarschotsesteenweg 210 te 3012 LEUVEN
Voornaam Naam
telnr.
E-mailadres
Marielle Hallez
+32 (0) 16/28 43 48
marielle.hallez@ecowerf.be
PZ ……………………………..
- Algemeen contactpersoon + contactpersoon voor overmaken Bestuurlijke Verslagen GAS
Naam Voornaam, telnr. en e-mailadres
- LIK (Lokaal Informatie Kruispunt PZ) voor overmaken informatie hot-spots en overmaken
data en beelden
Naam….
Email….
Gemeente…………………………
- Algemeen contactpersoon
Naam Voornaam, telnr. en e-mailadres.”.
De burgemeester en de gemeentesecretaris worden gemachtigd dit samenwerkingsprotocol
te ondertekenen.

Art. 0.

Mondelinge vragen

M1 Mondelinge vraag van raadslid A. Claes betreffende de oversteekplaats te Averbode.
Mondelinge vraag van raadslid Allessia Claes aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik had een vraag over de aanleg van de oversteekplaats aan het Moment in Averbode. Dus ik had
begrepen dat de oversteekplaats zal worden aangelegd als de stad bijkomende verharding heeft
aangebracht. Heeft u een idee wanneer de werken gaan plaatsvinden?
Antwoord van burgemeester Claes namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Dat is al gebeurd vorige week.
Ze hebben ons beloofd dat de werken worden uitgevoerd tegen het begin van volgend schooljaar,
eind augustus, nog voor begin september. Dus als ze de belijning nu aanbrengen is er een zebrapad
want de verharding is door onze mensen aangebracht.’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘Dat is goed nieuws, dank u wel.’
Antwoord van schepen Marleen Van Meeuwen:
‘Ze hebben ook beloofd dat de fietssuggestiestroken in Zichem in augustus worden aangebracht.’
Art. 0.
M2 Mondelinge vraag van raadslid A. Claes betreffende de levende dieren op de kermis.
Mondelinge vraag van raadslid Allessia Claes aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb nog een vraag over de stand met levende dieren op de kermis, die had ik graag gesteld aan de
schepen van dierenwelzijn.
Welke maatregelen worden er genomen in het kader van dierenwelzijn?’
Antwoord van burgemeester Claes namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Mag de bevoegde schepen voor de kermis antwoorden?

Wij passen gewoon de regelgeving van het K.B. toe dat voorziet dat er een bepaalde ruimte moet zijn
voor die paardjes en dat die die om de zoveel uur moeten afgelost worden, dat ook de ruimte groot
genoeg is waarin ze moeten rond lopen. Daar wordt zeker op toegezien en dat is niet nieuw. Wij
passen dit al jaren toe en dat wordt ook strikt gevolgd.
Ik kan u zeggen, die man staat al heel lang op de kermis, op alle mogelijke kermissen. Dat is een hele
betrouwbare man ook en die doet dat goed. Het wordt hier door de politie zeer goed opgevolgd.
Als je geen paarden op de kermis zou willen, dat is een andere discussie. Maar deze man verzorgt die
paardjes zeer goed. Hij doet dat volgens de wettelijke normen en misschien nog meer dan wettelijk.’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘Dus u treft gewoon dezelfde maatregelen of u gaat op dezelfde manier toezicht houden zoals de
vorige jaren? Het is niet dat er dit jaar een andere aanpak is?’
Antwoord van burgemeester Claes:
‘Wij doen de aanpak die ons wettelijk is opgelegd. Over een jaar of drie is de wetgeving veranderd in
kwestie van de ruimte die ze moeten hebben om in rond te lopen. De piste, die is vergroot geworden.
Die man heeft daar een heel investering voor gedaan.
Ik weet dat hij dat op voorhand ook allemaal gepland had. Hij respecteert de rusttijden. Hij heeft ook
een weide in de buurt, aan de Lobbensemolenweg, daar huurt hij een weide.’
Antwoord van schepen Lieve Renders:
‘Het is wel zo, in sommige gemeenten hebben ze die luxe niet maar deze man heeft die luxe hier wel.
Er is daar een mooie omgeving, die paardjes staan bij een boer in de wei en die zorgt dat die altijd
goed eten hebben en alles, dat is wel zo.’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘Dank u wel.’
Art. 0.

Gesloten zitting

6

Benoeming op proef van een algemeen directeur.

Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22.12.2017 en
verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15.02.2018, inzonderheid artikel 162 en de
overgangsbepalingen zoals voorzien door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 581 – artikel
589), welke op 25.02.2018 in werking getreden zijn;
Gelet op de artikelen 28, 35, §2 en 36 van het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 07.12.2007 houdende de minimale voorwaarden
voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 12.11.2010 houdende minimale voorwaarden voor
de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de
rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
Gelet op de M.O. van 17.11.2000 betreffende de toepassing van de wet van 29.07.1991 betreffende
de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen op besluiten van provinciale en
gemeentelijke overheden, inzonderheid wat betreft de onderrichtingen voor bij geheime stemming
genomen beslissingen;
Gelet op de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling, goedgekeurd door de gemeenteraad
in zitting van 21.06.2018 (ref. RPR.2008 (25));

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 22.03.2018 om een voltijdse betrekking in
statutair dienstverband van algemeen directeur (m/v/x) vacant te verklaren bij aanwerving;
Overwegende dat deze vacature intern werd bekendgemaakt en via de volgende kanalen:
−
Jobat combipack nationaal: De Standaard + Het Nieuwsblad + Gazet van Antwerpen + Het
Belang van Limburg + jobat.be
−
Online: Poolstok + VVSG
−
Online: vacature.com
−
Online: VDAB
−
Online: Gemeentelijke website
−
Gemeentelijk informatieblad ‘Stadsinfo’ (verspreid op 19.04.2018)
Overwegende dat de datum voor het afsluiten van de kandidaturen werd vastgesteld op 30.04.2018;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 16.04.2018 Ascento
heeft aangesteld als selectiebureau;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 30.04.2018 waarbij de
leden van de selectiecommissie nominatief werden aangeduid;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 07.05.2018 de
kandidatenlijst voor het ambt van algemeen directeur heeft afgesloten en het verdere verloop van de
selectieprocedure heeft bepaald;
Overwegende dat achtendertig kandidaturen zijn ingediend waarvan vijfendertig kandidaten
overeenkomstig de voorwaarden tot de selectieprocedure zijn toegelaten;
Gelet op het proces-verbaal van de selectie, de motivering van de selectiecommissie m.b.t. de
mondelinge proef en het rapport m.b.t. het assessment;
Overwegende dat hieruit blijkt dat volgende kandidaat geslaagd is voor zowel de schriftelijke als de
mondelinge proef, bovendien minstens 60 procent van de punten behaalde op het totaal van de
punten van de schriftelijke proef en mondelinge proef en geschikt bevonden is voor het assessment:
Voornaam
Naam
Schriftelijke
Mondelinge
Totaal
Beoordeling
proef
proef
assessment
op 40 punten
op 60 punten op 100 punten
Eva
Poelemans
32,4
42
74,4
geschikt
Gezien het individuele dossier van deze geslaagde kandidaat ter beschikking heeft gelegen van de
leden van de gemeenteraad, met inbegrip van de door de kandidaat ingeroepen elementen om haar
kandidaatstelling te verantwoorden;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 6 van de beslissing van de gemeenteraad van 22.03.2018,
de selectieprocedure voor de functie van algemeen directeur resulteert in een bindende rangschikking
in volgorde van het resultaat van de geslaagde of geschikt bevonden kandidaten;
Overwegende dat voornoemde kandidaat moet voldoen aan alle toelatings- en
aanwervingsvoorwaarden;
Overwegende dat artikel 9 van de beslissing van de gemeenteraad van 22.03.2018 betreffende de
vacantverklaring van een voltijdse betrekking in statutair dienstverband van algemeen directeur een
proeftijd van 12 maanden bepaalt voor de algemeen directeur;
Gelet op de bespreking;
Gaat over tot geheime stemming voor de benoeming op proef van een algemeen directeur (m/v/x);
Eva Poelemans
Ja:
21
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
De uitslag van de selectie van algemeen directeur wordt vastgesteld.
Art. 2.
Mevrouw Eva Poelemans, geboren te Sint-Niklaas op 29.09.1979 en wonende Park ter
Heide 24 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, die de volstrekte meerderheid der stemmen
behaalde, wordt met ingang van 01.08.2018 op proef benoemd als algemeen directeur. De
duur van de proefperiode bedraagt 12 maanden.
Art. 3.
De vigerende rechtspositieregeling van de secretaris is van toepassing op de algemeen
directeur.
Art. 4.
De functiebeschrijving van de algemeen directeur, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad van 22.03.2018, is van toepassing op de algemeen directeur.
Art. 0.
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Aanstelling van een adjunct-algemeendirecteur.

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22.12.2017 en
verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15.02.2018, inzonderheid artikel 162 en de
overgangsbepalingen zoals voorzien door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 581 – artikel
589), welke op 25.02.2018 in werking getreden zijn;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 07.12.2007 houdende de minimale voorwaarden
voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 12.11.2010 houdende minimale voorwaarden voor
de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de
rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
Overwegende dat het decreet over het lokaal bestuur in een integratie van gemeente en OCMW
voorziet met behoud van afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in dit decreet
voorzien in de eerste plaats vorm zal krijgen door een eenduidige aansturing van het personeel in de
nieuwe figuur van algemeen directeur die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMWsecretaris;
Overwegende dat het overeenkomstig artikel 583 en 589 van het decreet over het lokaal bestuur aan
de gemeenteraad toekomt om enerzijds de nieuwe algemeen directeur aan te stellen en anderzijds de
overblijvende functiehouder aan te stellen in een adjunct- of passende functie;
Overwegende dat artikel 583 van het decreet over het lokaal bestuur in de mogelijkheid voorziet om
ofwel de zittende secretarissen op te roepen om zich kandidaat te stellen, ofwel ervoor kan opteren
om onmiddellijk de nieuwe functie van algemeen directeur open te stellen voor andere kandidaten en
deze in te vullen bij wijze van aanwerving en/of bevordering;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 22.03.2018 besloot om overeenkomstig artikel 583,
§1, vierde lid van het decreet over het lokaal bestuur een voltijdse betrekking van algemeen directeur
vacant te verklaren bij wijze van aanwerving;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van heden Eva Poelemans op proef heeft benoemd als
algemeen directeur;
Overwegende dat zodoende mevrouw Liesbeth Verdeyen, gemeentesecretaris, de niet aangestelde
functiehouder is zoals bepaald in artikel 589, §1 van het decreet lokaal bestuur; dat mevrouw
Verdeyen in een adjunct-functie of een passende functie op niveau A dient te worden aangesteld;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 31.05.2018 zowel in de organieke
personeelsformatie als in het organogram de betrekking van adjunct-algemeendirecteur heeft
voorzien;
Overwegende dat de waarborgregeling minimaal voorziet in het behoud van salaris voor de niet als
algemeen directeur aangestelde functiehouder;
Overwegende dat de waarborgregeling eveneens voorziet in het behoud van de aard van het
dienstverband;
Gaat over tot geheime stemming voor de aanstelling van de gemeentesecretaris Liesbeth Verdeyen
als adjunct-algemeendirecteur;
Liesbeth Verdeyen
Ja:
21
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad stelt overeenkomstig artikel 589 van het decreet over het lokaal bestuur
de gemeentesecretaris Liesbeth Verdeyen, die daarmee instemt, met ingang van 01.08.2018
aan als adjunct-algemeendirecteur in statutair dienstverband.
Art. 2.
De adjunct-algemeendirecteur wordt overeenkomstig artikel 589 van het decreet over het
lokaal bestuur op persoonlijke titel en met behoud van de aard van haar dienstverband en
geldelijke anciënniteit aangesteld met behoud van de salarisschaal die zij kreeg als
gemeentesecretaris.

Art. 3.

Tot en met 31 december 2023 wordt de adjunct-algemeendirecteur geacht te voldoen aan
de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden die door de gemeenteraad worden
vastgesteld voor de functie van algemeen directeur.

Art. 0.
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Aanstelling van EcoWerf-personeel als GAS-ambtenaren in kader van de tijdelijke
camerabewaking op de glasbolsites.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 42 en 43;
Gelet op de wet van 24.06.2013 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het koninklijk besluit van 21.12.2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake
selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd
zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een
gemeentelijke administratieve sanctie;
Overwegende dat de hierna vernoemde intercommunale ambtenaren voldoen aan de voorwaarden;
Overwegende dat artikel 21 van de wet van 24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve
sanctie bepaalt dat de inbreuken die uitsluitend bestraft kunnen worden met een gemeentelijke
administratieve sanctie het voorwerp kunnen uitmaken van een vaststelling door de intercommunale
ambtenaren;
Overwegende dat het noodzakelijk is dat de gemeenteraad deze ambtenaren aanstelt om
vaststellingen te doen van inbreuken welke uitsluitend kunnen bestraft worden met een gemeentelijke
administratieve sanctie;
Gelet op beslissing gemeenteraad van 26.10.2017 voor het plaatsen van bewakingscamera’s op nietbesloten plaatsen;
Jonas Van Aelst
Ja:
21
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Ken Debroeck
Ja:
21
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
De hierna vernoemde persoonsleden van EcoWerf Intergemeentelijk milieubedrijf OostBrabant worden aangesteld als gemeenteambtenaar met bevoegdheid tot het verwerken van
de camerabeelden en het vaststellen van inbreuken op de artikel 5 van de politieverordening
betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen welke uitsluitend kunnen worden
bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie, op het grondgebied van de
Scherpenheuvel-Zichem:
1. Jonas Van Aelst, projectleider
2. Ken Debroeck, dispatching transport
Art. 2.
Deze beslissing wordt overgemaakt aan EcoWerf Intergemeentelijk milieubedrijf OostBrabant, Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven, aan de gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant, aan de juridische dienst van de provincie Vlaams-Brabant en aan de
voorzitter van het politiecollege.
Art. 0.
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Aanstelling van een waarnemend algemeen directeur.

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur zoals bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 22.12.2017 en
verschenen in het Belgisch Staatsblad op 15.02.2018, inzonderheid artikel 162 en de
overgangsbepalingen zoals voorzien door DEEL 6, TITEL 2, HOOFDSTUK 2 (artikel 581 – artikel
589), welke op 25.02.2018 in werking getreden zijn;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid artikel 81 en 91;

Gelet op onze beslissing van 22.03.2018 betreffende de aanstelling van waarnemend secretarissen;
Gelet op onze beslissing van heden betreffende de benoeming op proef van Eva Poelemans als
algemeen directeur met ingang van 01.08.2018;
Overwegende dat decretaal is bepaald dat de adjunct-algemeendirecteur de algemeen directeur
vervangt bij afwezigheid of verhindering;
Overwegende dat het voor de goede werking van en continuïteit in de organisatie wenselijk is om
meerdere personeelsleden aan te stellen die de functie van waarnemend algemeen directeur kunnen
uitoefenen;
Overwegende dat volgende personeelsleden voldoen aan de voorwaarden om aangesteld te worden
als waarnemend algemeen directeur: Jurgen Janssens, bestuurssecretaris interne zaken en Marina
Van Gelder, bestuurssecretaris samenleving;
Gelet op de bespreking;
Gaat over tot de geheime stemming;
Jurgen Janssens
Ja:
21
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Marina Van Gelder
Ja:
21
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Jurgen Janssens, bestuurssecretaris interne zaken, wordt aangesteld om als waarnemend
algemeen directeur te fungeren, telkens de noodwendigheid (afwezigheid, verlof, … van de
algemeen directeur en afwezigheid, verlof, … van de adjunct-algemeendirecteur) zich
voordoet.
Art. 2.
Marina Van Gelder, bestuurssecretaris samenleving, wordt aangesteld om als waarnemend
algemeen directeur te fungeren, telkens de noodwendigheid (afwezigheid, verlof, … van de
algemeen directeur, afwezigheid, verlof, … van de adjunct-algemeendirecteur en
afwezigheid, verlof, … van Jurgen Janssens, bestuurssecretaris interne zaken) zich
voordoet.
Art. 3.
Onze beslissing van 22.03.2018 betreffende de aanstelling van waarnemend secretarissen
wordt opgeheven.
Art. 4.
Dit besluit treedt in werking op 01.08.2018.
Art. 5.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer gouverneur van de Provincie VlaamsBrabant.
Art. 0.

Openbare zitting

10 Eedaflegging van een algemeen directeur.
Overwegende dat Eva Poelemans in zitting van heden met ingang van 01.08.2018 op proef is
benoemd als algemeen directeur;
Overwegende dat het wenselijk is dat Eva Poelemans tijdens openbare zitting volgende eed aflegt in
handen van de voorzitter van de gemeenteraad: “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te
komen.”
Besluit:
Enig art. Neemt kennis van de eedaflegging van mevrouw Eva Poelemans als algemeen directeur in
handen van de voorzitter van de gemeenteraad.
Art. 0.
11 Eedaflegging van een adjunct-algemeendirecteur.

Overwegende dat Liesbeth Verdeyen in zitting van heden met ingang van 01.08.2018 is aangesteld
als adjunct-algemeendirecteur;
Overwegende dat het wenselijk is dat Liesbeth Verdeyen tijdens openbare zitting volgende eed aflegt
in handen van de voorzitter van de gemeenteraad: “ik zweer de verplichtingen van mijn ambt
trouw na te komen”
Besluit:
Enig art. Neemt kennis van de eedaflegging van mevrouw Liesbeth Verdeyen als adjunctalgemeendirecteur in handen van de voorzitter van de gemeenteraad.
Art. 0.
De vergadering wordt gesloten om 20.52 uur.
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting.
Op bevel,
Gemeentesecretaris

Voorzitter van de gemeenteraad

Liesbeth Verdeyen

Arlette Sannen

