Gemeenteraad: zitting van 25 oktober 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, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder, Annelies Ooms, Herman Weckx: Raadsleden;
Eva Poelemans: Algemeen directeur

Sara De Kock: Raadslid;
Paul Boschmans: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 8

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 13.09.18;
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, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder, Annelies Ooms, Herman Weckx
Neen:
Onthouding:
Joris De Vriendt
Besluit:
Enig art. De notulen van de zitting van 13.09.18 worden goedgekeurd.
0)
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Kennisname van de stand van zaken m.b.t. het opvangcentrum voor vluchtelingen in het
Peeterskasteel.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat sinds november 2015 vluchtelingen worden opgevangen in het Peeterskasteel;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Enig art. De gemeenteraad neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. het opvangcentrum voor
vluchtelingen in het Peeterskasteel:
“Sinds november 2015 worden in het Peeterskasteel in Scherpenheuvel asielzoekers
opgevangen door Caritas International. In maart 2018 besliste de federale overheid om de
opvangcapaciteit af te bouwen en een aantal tijdelijke centra te sluiten. Caritas International
bereidde zich alzo voor op de sluiting van het Peeterskasteel op 30 september 2018. Alle
bewoners zijn ondertussen verhuisd.

In de tussentijd stelde Fedasil opnieuw een verhoogde instroom van vluchtelingen vast.
Daarom besliste de federale overheid eind september om een aantal opvangcentra,
waaronder dat van Scherpenheuvel, langer open te houden. De burgemeester werd enkele
dagen voor de aangekondigde sluiting hiervan telefonisch op de hoogte gebracht. Caritas
International ging in op de vraag om zijn schouders opnieuw onder dit centrum te zetten.
Caritas International werft op dit moment opnieuw personeel aan met als doel een
kwalitatieve opvang van vluchtelingen te kunnen verzekeren. Er worden enkele
noodzakelijke verfraaiingswerken gedaan en op het gelijkvloers worden vier
rolstoeltoegankelijke kamers ingericht. Het gebouw en de locatie in de buurt van een aantal
ziekenhuizen lenen zich er perfect toe om ook vluchtelingen met een medische problematiek
op te vangen.
Ten vroegste vanaf november zullen er gefaseerd opnieuw bewoners toekomen in het
Peeterskasteel.
Van bij de start werd beslist te werken met een stuurgroep, bestaande uit
vertegenwoordigers van de stad, het OCMW, Caritas International, de VZW Parochiale
Werken, de politie, Fedasil en Agentschap Integratie en Inburgering. Zij blijven ook nu alle
aspecten die gepaard gaan met de opvang zeer nauwgezet opvolgen: veiligheid, opvang,
inschrijvingen bij de stedelijke dienst bevolking, buurtcontacten, onderwijs,
volwassenenvorming, vrijwilligerswerking…
In totaliteit hebben er zich 593 verschillende personen gemeld bij de dienst burgerzaken
sinds de start op 19 november 2015. De nieuwe bewoners moeten allemaal langskomen bij
de dienst bevolking. Gezien de gefaseerde instroom is de werklast voor de dienst bevolking
deze keer meer gespreid.
De samenwerking tussen het opvangcentrum en de politie verloopt zeer vlot en open,
waardoor kort op de bal gespeeld kan worden. De politie volgt nauwgezet alle meldingen
over incidenten op. In de voorbije drie jaar werden er bijzonder weinig problemen genoteerd.
De stuurgroep heeft steeds zo open mogelijk gecommuniceerd naar de inwoners toe. Er
werden in de voorbije 3 jaar dan ook 2 infovergaderingen georganiseerd om de stand van
zaken te schetsen. Op dit moment is er geen nieuwe infovergadering voorzien. Caritas
organiseerde op regelmatige basis ook een buurtoverleg, maar dit is uiteindelijk op vraag
van de buurtbewoners niet meer doorgegaan.”
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Goedkeuring van de gewijzigde statuten van de projectvereniging de Merode.

Overwegende de beslissing van de gemeenteraad van 02/03/2015 om te participeren in de oprichting
van een intergemeentelijke samenwerkingsverband in de oprichting van een projectvereniging;
Overwegende dat de projectvereniging de Merode werd opgericht voor de periode van 2015 tot en
met 2019;
Overwegende de uittreding van de provincie Antwerpen uit de projectvereniging met ingang van 31
december 2018 cfr. Het besluit van de provincieraad van de provincie Antwerpen van 27.09.2018 ten
gevolge van de beslissing van de Vlaamse regering om de provinciale bevoegdheden en het decreet
houdende de intergemeentelijke samenwerking aan te passen in de zin dat provincies niet meer
kunnen deelnemen aan een projectvereniging;
Overwegende artikel 80 §1 van het decreet houdende intergemeentelijke samenwerking dat stelt dat
projectverenigingen, dienstverlenende- en opdrachthoudende verenigingen waarin één of meer
provincies deelnemen hun statuten dienen aan te passen in die zin dat de provincies uiterlijk op 31
december 2018 uittreden;
Overwegende de erkenning van de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) de Merode in
2016 (en uitbreiding met de gemeente Hulshout in 2017) en de samenwerkingsovereenkomst tussen

de IOED de Merode en het Agentschap Onroerend Erfgoed voor de periode van 2018 tot en met
2020;
Overwegende de subsidies van het Agentschap Onroerend Erfgoed die de projectvereniging ontvangt
voor de uitvoering van die samenwerkingsovereenkomst;
Overwegende de verderzetting van de werking van de IOED ter uitvoering van die
samenwerkingsovereenkomst in 2019, na de uittreding van de provincie Antwerpen uit de
projectvereniging;
Overwegende de mogelijkheid om de verdere verlenging van de projectvereniging de Merode te
beslissen in 2019 met het oog op een eventuele nieuwe erkenning van de IOED de Merode en
samenwerkingsovereenkomst met het agentschap Onroerend erfgoed;
Overwegende de voorgestelde statutenwijziging van de projectvereniging de Merode bestaand uit
- de provincie Antwerpen is geen deelnemer meer in de projectvereniging. De verwijzingen naar
de provincie worden geschrapt uit de statuten
- de functie gemeentesecretaris wordt aangepast naar algemeen directeur
- op vraag van de algemeen directeurs, wordt aangepast dat ook een bevoegd ambtenaar van
de deelnemende gemeenten, adviserend lid kan zijn van de RvB i.p.v. de algemeen directeur
- er wordt een artikel toegevoegd om beslissing bij hoogdringendheid te kunnen nemen
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Joris De Vriendt,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder, Annelies Ooms,
Herman Weckx
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Er wordt beslist om in 2019 te blijven participeren in het intergemeentelijk
samenwerkingsverband in de vorm van de projectvereniging de Merode.
Art. 2.
De statuten van de projectvereniging de Merode wordt goedgekeurd als volgt
HOOFDSTUK 1: NAAM, ZETEL, DOELSTELLINGEN EN DUUR
Artikel 1 - Naam van de projectvereniging
De projectvereniging wordt genoemd ‘projectvereniging de Merode’. De projectvereniging is
onderworpen aan de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, en aan deze statuten.
Artikel 2 - Zetel van de projectvereniging
De zetel van de vereniging is gevestigd te Molenwijk 72, 2260 Westerlo.
Artikel 3 deelnemers aan de projectvereniging
De deelnemers aan de projectvereniging zijn de gemeenten Aarschot, Diest, Geel, Herselt,
Hulshout, Laakdal, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Westerlo.
Artikel 4 - Doel van de projectvereniging
De vereniging heeft tot doel een geïntegreerd plattelandsbeleid uit te bouwen. De
doelstelling wordt binnen het gestelde beleidsdomein onder andere verwezenlijkt door:
- Plattelandsinitiatieven en gemeenschapsvormende initiatieven stimuleren die de
mogelijkheden van een afzonderlijke gemeente overstijgen en hiervoor projecten op schaal
van de regio ontwikkelen.
Stimuleren van het bewaren en ontsluiten van cultureel, onroerend en landschappelijk
erfgoed in de regio.
- Ruimte creëren als denkplaats voor de ontwikkeling van een breed regionaal
plattelandsbeleid.
- Het verhogen van de bestuurskracht van de deelnemende gemeenten.
Artikel 5 - Duur van de projectvereniging

§ 1. De projectvereniging wordt opgericht voor de periode 2015 tot en met 2019. Tijdens die
periode is geen uittreding mogelijk onder voorbehoud van wijzigingen van of verplichtingen
opgelegd door decretale of federale wetgeving.
§ 2. De projectvereniging kan opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn die
telkens niet langer mag zijn dan zes jaar, ingevolge de voor het verstrijken van de termijn
door de deelnemende gemeenten genomen beslissingen ten gunste van de verlenging.
HOOFDSTUK 2: BESTUUR VAN DE VERENIGING
Artikel 6 - Bestuur van de vereniging
§ 1. De projectvereniging wordt geleid door een raad van bestuur waarvan de leden
benoemd worden door de deelnemers.
§ 2. Deze raad van bestuur heeft uitsluitend de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen
die kaderen binnen het doel van de vereniging.
Artikel 7 - Samenstelling raad van bestuur
§ 1. De raad van bestuur bestaat uit stemgerechtigde leden en uit leden met raadgevende
stem.
§ 2. De stemgerechtigde leden bestaan uit één lid van het college van burgemeester en
schepenen van elke deelnemende gemeente.
Elk stemgerechtigd lid beschikt over slechts één stem. Elke gemeenteraad duidt één
plaatsvervanger aan, zijnde een gemeenteraadslid verkozen op een lijst waarvan de
verkozenen deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld
zijn als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Deze
plaatsvervanger kan het stemgerechtigd lid, bij diens afwezigheid, vervangen in de raad van
bestuur.
§ 3. Daarnaast duidt elke deelnemende gemeente één afgevaardigde aan als lid met
raadgevende stem. Deze afgevaardigden zijn steeds raadsleden in de deelnemende
gemeenten, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het
college van burgemeester en schepenen. Elke deelnemende gemeente duidt één
plaatsvervanger aan. Deze plaatsvervanger kan het lid met raadgevende stem bij diens
afwezigheid vervangen in de raad van bestuur. Deze plaatsvervanger is een raadslid,
verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van
burgemeester en schepenen.
§ 4. De algemeen directeurs of hun plaatsvervangers of de bevoegde ambtenaren van de
deelnemende gemeenten maken deel uit van de raad van bestuur als lid met raadgevende
stem.
§5. De Raad van Bestuur kan zich laten bijstaan door ambtenaren en externe deskundigen
of kan andere personen uitnodigen die een bijdrage kunnen leveren. De wijze van
aanstelling van deze personen wordt geregeld via het huishoudelijk reglement.
§ 6. De bestuurders worden benoemd voor de duur van de projectvereniging, maar zijn van
rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval
van de algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In voorkomend geval duiden de
deelnemende gemeenten in de loop van de maand januari volgend op het jaar van de
verkiezingen tot algehele vernieuwing van de gemeenteraden, de nieuwe bestuurders aan.
Zij treden aan op 1 februari daaropvolgend.
Het mandaat van de bestuurder wordt eveneens beëindigd indien de respectievelijke raad
die hij vertegenwoordigt zijn mandaat intrekt en in dezelfde raadsvergadering zijn vervanger
aanduidt.
Artikel 8 - Werkingsmodaliteiten
De raad van bestuur maakt een huishoudelijk reglement op waarin de werkingsmodaliteiten
van de raad van bestuur worden vastgelegd. Dat huishoudelijk reglement kan worden
gewijzigd bij 2/3 meerderheid van stemgerechtigde leden van de raad van bestuur.
Artikel 9 - Vergaderingen raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert ten minste twee keer per jaar. De uitnodigingen worden
minstens tien dagen vooraf verstuurd, vergezeld van een agenda.
Om rechtsgeldig te beslissen moet de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 10 –Beslissingen in geval van hoogdringendheid
In gevallen van hoogdringendheid kunnen beslissingen genomen worden gezamenlijk door
de voorzitter, of bij verhindering de ondervoorzitter, en een bestuurder.
De raad van bestuur wordt per e-mail geïnformeerd over de beslissing. De beslissing wordt
voorgelegd aan de raad van bestuur ter bekrachtiging op de volgende vergadering.
Artikel 11 - Presentiegeld
De leden van de raad van bestuur zullen geen presentiegeld ontvangen.
Artikel 12 - Ondersteuning raad van bestuur
De raad van bestuur kan werkgroepen of adviesgroepen oprichten om de vergaderingen van
de raad van bestuur voor te bereiden en kan specifieke opdrachten uitbesteden aan derden.
De bepalingen met betrekking tot samenstelling en werkwijze van de adviesgroepen en
werkgroepen worden door de raad van bestuur vastgelegd in haar huishoudelijk reglement.
Artikel 13 - Verslaggeving aan de gemeenteraden
§ 1. De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. De notulen van de
vergaderingen en de bijhorende documenten worden, uiterlijk één maand na de vergadering,
ter inzage gelegd van de gemeenteraadsleden op het secretariaat van alle aangesloten
gemeenten.
§ 2. De raad van bestuur legt de jaarrekeningen, samen met het activiteitenverslag en het
verslag van de accountant jaarlijks, voor eind juni, ter goedkeuring voor aan de
gemeenteraden.
HOOFDSTUK 3: FINANCIEEL BEHEER
Artikel 14 - Budget en rekeningen
§ 1. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding van
de ondernemingen en met naleving van de richtlijnen die de overheid uitvaardigt m.b.t. de
boekhoudkundige verrichtingen.
§ 2. De raad van bestuur stelt de rekening van het afgelopen jaar vast uiterlijk op 31 maart
na het verstreken boekjaar. De begroting wordt goedgekeurd door de raad van bestuur
uiterlijk op 31 december van het jaar dat voorafgaat.
Artikel 15 - Financiering
Er wordt geen bijdrage gevraagd van de deelnemende besturen voor een algemene werking
of overheadkosten van de projectvereniging als dusdanig. Elk deelnemend bestuur kiest aan
welke RvB deelwerkingen en projecten het participeert. Financiële middelen die nodig zijn
voor de realisatie van projecten en deelwerkingen, worden aangeleverd door de besturen die
wensen te participeren.
De hoogte van de bijdrage wordt bepaald conform de noden en de te verwachten kosten van
de projectvereniging, opgenomen in een jaarlijks budget dat ter goedkeuring voorgelegd
wordt aan de deelnemende gemeenten en vastgelegd wordt in de schoot van de raad van
bestuur.
Artikel 16 - Financiële controle
De raad van bestuur benoemt een accountant die de controle op de financiële toestand
uitvoert en hierover jaarlijks rapporteert.
HOOFDSTUK 4: WIJZIGING STATUTEN, TOETREDING, ONTBINDING
Artikel 17 - Wijziging van de statuten, toetreding
De wijzigingen van de statuten, inclusief een eventuele uitbreiding van de doelstelling, en de
toetreding van nieuwe leden behoeven de instemming van alle deelnemers, op basis van
een gemeenteraadsbeslissing.
Artikel 18 - Ontbinding van de vereniging
De vereniging kan voortijdig ontbonden worden mits een akkoord van 2/3 van de aanwezige
stemgerechtigde bestuurders. De vereniging stelt hiertoe een vereffenaar aan.

Artikel 19 - Bestemming van de activa
In geval van ontbinding van de vereniging worden de activa, na aanzuivering van de
eventuele passiva, overgedragen aan de deelnemende gemeenten in verhouding tot de
betaalde financiële bijdragen in de lopende periode van de projectvereniging.
Bij de ontbinding van de vereniging zullen de eventueel in gebruik gegeven goederen
worden teruggegeven aan de eigenaars, in zoverre hun rechten daarop kunnen bewezen
worden aan de hand van geschreven overeenkomsten.
Voor alles wat niet in deze statuten is voorzien gelden de bepalingen van het decreet van 6
juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (BS 31.10.2001).
Art. 0.
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Goedkeuren van het huurreglement voor het huren van muziekinstrumenten van de
Hagelandse academie voor Muziek en woord.

Gelet op het decreet van 09.03.2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30.12.2013, betreffende de goedkeuring van de verlenging
van de Intergemeentelijke Samenwerkingsovereenkomst Hagelandse academie voor muziek, woord
en beeldende kunst tussen de gemeentebesturen van Rotselaar, Aarschot, Diest, Tremelo en
Scherpenheuvel-Zichem vanaf 1 september 2013;
Gelet op de aankoop van muziekinstrumenten met de bedoeling deze te verhuren aan de leerlingen
van de Hagelandse academie voor muziek en woord, afdeling Scherpenheuvel-Zichem
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Joris De Vriendt,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder, Annelies Ooms,
Herman Weckx
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Dit huurreglement treedt in werking vanaf 10 november 2018.
Art. 2.
De bevoegde schepen zal een overleg inplannen met de HAMW over de manier waarop de
slijtage aan de gehuurde instrumenten zal worden vastgesteld.
Art. 3.
§1. De Hagelandse Academie voor Muziek en Woord (HAMW), een intergemeentelijk
samenwerkingsverband met als participerende gemeenten Diest (inrichtende macht),
Aarschot, Rotselaar en Scherpenheuvel-Zichem – verder verhuurder genoemd – verhuurt
een beperkt aantal muziekinstrumenten aan leerlingen van de HAMW.
§2. Enkel een leerling – verder huurder genoemd – die als regelmatig èn financierbaar is
ingeschreven voor de overeengekomen verhuurperiode komt in aanmerking voor de huur
van een instrument.
§3. Minderjarige leerlingen kunnen slechts huren indien het huurformulier ondertekend wordt
door één van de ouders of door hun wettelijke voogd
§4. Leerlingen die een tweede instrument volgen, kunnen dit instrument niet huren van de
HAMW, tenzij er huurinstrumenten beschikbaar blijven nadat alle aanvragen van leerlingen
1ste instrument behandeld zijn. De maximale verhuringstermijn wordt, in tegenstelling tot
artikel 3, &2, beperkt tot één schooljaar.
§5. Vrije leerlingen komen niet in aanmerking voor het huren van een muziekinstrument.
§6. Meerdere aanvragen voor hetzelfde instrument en voor dezelfde periode worden
chronologisch behandeld.
§7 Leerlingen, die inwoner zijn van de gemeente die het gewenste huurinstrument aankocht,
krijgen voorrang op niet-inwoners van die gemeente, los van de chronologische volgorde
van aanvraag, vermeld in artikel 1 §6.
Art. 4.
§1. De huurder is verantwoordelijk voor het behoud van het instrument in goede staat en
volgt hiervoor strikt de richtlijnen op van leerkracht betreffende het onderhoud van het
gehuurde instrument

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

§2. De huurder zal het instrument onder geen enkele voorwaarde uitlenen of in gebruik
geven aan derden.
§3. De kosten van normale slijtage van het instrument zijn ten laste van de verhuurder. Dit
betreft o.a. kosten die moeten gemaakt worden om het instrument terug in orde te brengen
voor een volgende verhuring.
§4. De huurder zal bij beschadiging van het instrument door nalatigheid of door onzorgvuldig
gebruik de herstelling laten uitvoeren op eigen kosten bij een gespecialiseerd vakman,
aangeduid door de directeur van de HAMW.
§5. Een eventuele beschadiging wordt vastgesteld door de leerkracht van de betrokken
huurder en de directeur van de HAMW. Hun advies is bindend om de eventuele schade vast
te stellen.
§6. Bij onherstelbare beschadiging of verlies van het instrument betaalt de huurder aan het
gemeentebestuur – dat instond voor de aankoop van het betreffende instrument – de dan
geldende aankoopprijs van een nieuw instrument dat kwalitatief vergelijkbaar is met het
gehuurde instrument. De huurder wordt aangeraden hiervoor een verzekering af te sluiten.
§7. De directeur van de HAMW kan het instrument ten allen tijde opvragen voor nazicht.
§1. De huurovereenkomst omvat een volledig schooljaar, dit wil zeggen van 1 september tot
en met 31 augustus en dient jaarlijks vernieuwd te worden.
§2. De maximale verhuringstermijn loopt tot aan het einde van het derde leerjaar van de 2de
graad (3.3).
Hierop kan een uitzondering gemaakt worden voor leerlingen die geen “full-size” instrument
huren omwille van hun lichaamsgrootte (bv. cello, gitaar, trombone, viool, …..). Deze
leerlingen kunnen hun instrument verder huren tot hun lichaamsgrootte hen toestaat over te
schakelen naar een “full-size” instrument.
§3. Op het einde van de huurovereenkomst dient het instrument terug ingeleverd te worden
op het secretariaat van de HAMW.
§4. Indien de studies aan de HAMW gedurende het schooljaar worden stopgezet voor het
betreffende instrumentvak, dient het instrument onmiddellijk en zonder dat hierom wordt
verzocht terug ingeleverd te worden.
§5. Een verhuring kan geweigerd worden indien er zich tijdens een eerdere verhuring
moeilijkheden hebben voorgedaan of dit huurreglement niet werd nageleefd.
§1. De huurder verbindt zich er toe voor het gebruik van het instrument een jaarlijkse
huurprijs te betalen, zoals deze wordt vastgesteld in een afzonderlijk retributiereglement.
§2. Het huurgeld is niet terugvorderbaar, ook niet gedeeltelijk.
§3. De jaarlijkse huurprijs van een instrument wordt vastgelegd in een afzonderlijk
retributiereglement.
§4. De huurprijs dient betaald te worden op het secretariaat van de HAMW bij ontvangst van
het instrument.
§1. De huurder verklaart door de ondertekening van het “huurformulier muziekinstrumenten
– contract” kennis genomen te hebben van dit huurreglement en verbindt er zich toe dit
huurreglement na te leven.
§2. Dit huurreglement zal aan elk “huurformulier muziekinstrumenten – contract” worden
gehecht om er integraal deel van uit te maken.
§3. Indien de huurder in gebreke blijft behoudt de HAMW zich het recht voor het instrument
op gelijk welk tijdstip van het jaar terug te vorderen.
§4. In geval van betwisting zal de invordering geschieden bij wijze van burgerlijke
rechtsvordering.

Art. 0.
5

Goedkeuren van het retributiereglement voor het huren van muziekinstrumenten van de
Hagelandse academie voor Muziek en woord.

Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 09.03.2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30.12.2013, betreffende de goedkeuring van de verlenging
van de Intergemeentelijke Samenwerkingsovereenkomst Hagelandse academie voor muziek, woord

en beeldende kunst tussen de gemeentebesturen van Rotselaar, Aarschot, Diest, Tremelo en
Scherpenheuvel-Zichem vanaf 01.09.2013;
Gelet op de aankoop van muziekinstrumenten met de bedoeling deze te verhuren aan de leerlingen
van de Hagelandse academie voor muziek en woord, afdeling Scherpenheuvel-Zichem;
Overwegende dat de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord, hierna genaamd HAMW en het
stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem een kader wil scheppen om de verhuring van
muziekinstrumenten mogelijk te maken en daardoor de financiële drempel wil verlagen voor de
leerlingen die voor bepaalde instrumenten kiezen in het kader van hun muzikale opleiding aan de
HAMW;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Joris De Vriendt,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder, Annelies Ooms,
Herman Weckx
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 10.11.2018 wordt een retributie geheven op het huren van een muziekinstrument.
Art. 2.
Het huren van instrumenten is enkel mogelijk voor leerlingen die als regelmatig èn
financierbaar zijn ingeschreven in de HAMW. Regelmatige en financierbare leerling is een
leerling die voldoet aan de geldende voorwaarden, uitgevaardigd door het ministerie van
onderwijs en vorming, op het ogenblik van de verhuur van het instrument.
Art. 3.
De retributie wordt vastgesteld per schooljaar als volgt:
€ 05,00 voor een sopraanblokfluit
€ 20,00 voor een altsaxofoon, bugel, dwarsfluit, gitaar, hoorn, klarinet Bb, sopraansaxofoon,
tafelxylofoon, trombone, trompet of viool A*
€ 25,00 voor een viool B*
€ 30,00 voor een bariton of een cello
€ 40,00 voor een accordeon, hobo of een viool C*
€ 50,00 voor een althobo, baritonsaxofoon of een viool D*
*afhankelijk van de grootte van de viool
Art. 4.
De retributie dient betaald te worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Art. 5.
De kosten van normale slijtage van het instrument zijn ten laste van het stadsbestuur van
Scherpenheuvel-Zichem. Dit betreft o.a. kosten die moeten gemaakt worden om het
instrument terug in orde te brengen voor een volgende verhuring.
Art. 6.
De huurder zal bij beschadiging van het instrument door nalatigheid of door onzorgvuldig
gebruik de herstelling laten uitvoeren op eigen kosten bij een gespecialiseerd vakman,
aangeduid door de directeur van de HAMW.
Art. 7.
Bij onherstelbare beschadiging of verlies van het instrument betaalt de huurder aan het
gemeentebestuur – dat instond voor de aankoop van het betreffende instrument – de dan
geldende aankoopprijs van een nieuw instrument dat kwalitatief vergelijkbaar is met het
gehuurde instrument De huurder wordt aangeraden hiervoor een verzekering af te sluiten.
Art. 8.
De huurder verklaart door de ondertekening van het “huurformulier muziekinstrumenten –
contract” kennis genomen te hebben van dit retributiereglement en verbindt er zich toe dit
retributiereglement na te leven.
Art. 9.
Indien de huurder in gebreke blijft behoudt de HAMW zich het recht voor het instrument op
gelijk welk tijdstip van het jaar terug te vorderen.
Art. 10. In geval van betwisting zal de invordering geschieden bij wijze van burgerlijke
rechtsvordering.
Art. 0.
6

Goedkeuring gebruiksovereenkomst met Aquafin en VMM.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op de wet van 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18.04.2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Overwegende dat voor het verdere verloop van de Lokaal Pact investeringen door Aquafin een
gebruiksovereenkomst werd opgesteld;
Overwegende dat het de bedoeling is dat na afloop van een investeringsproject, het beheer wordt
uitgevoerd door de Gemeentelijke Saneringsplichtige;
Overwegende dat in deze overeenkomst een aantal afspraken tussen de stad ScherpenheuvelZichem, Aquafin en VMM vervat zitten voor het realiseren van rioleringsprojecten die onder de
gemeentelijke saneringsplicht vallen;
Overwegende dat in deze gebruiksovereenkomst bepalingen werden opgenomen inzake het tot stand
komen en goedkeuren van een technisch plan en een ontwerp, de uitvoering van het project, de
oplevering van de werken, de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen en een
omschrijving van de kosten die in aanmerking kunnen komen voor terugbetaling;
Overwegende dat deze gebruiksovereenkomst voor alle projecten geldt die onder het regime van het
Lokaal Pact met gemeentelijke saneringsplicht vallen;
Overwegende dat het eerste project dat onder deze voorwaarden kan uitgevoerd worden, het project
‘99285V Aanleg gescheiden riolering in de Ballaarstraat’ is;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Joris De Vriendt,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder, Annelies Ooms,
Herman Weckx
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gebruiksovereenkomst Lokaal Pact tussen de stad Scherpenheuvel-Zichem, Aquafin en
VMM, in toepassing van de beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 17.07.2015 met
betrekking tot de invulling van het Lokaal Pact, wordt goedgekeurd.
Art. 2.
Een ondertekend exemplaar van de gebruiksovereenkomst wordt aan elke partij
overgemaakt.
Art. 0.
7

Goedkeuring ontwerpakte verkoop wegoverschot thv Testeltsesteenweg 75-77.

Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet van 15.07.2005, en latere wijzigingen;
Gelet op de vraag van de heer Geudens Marcel en mevrouw Janse Godelieve, Kaaistraat 21/1/1 te
2230 Bergom, waarbij zij wensen over te gaan tot de aankoop van een gedeelte van het perceel
e
wegoverschot 5 afdeling sectie C nr. 468a/2, dat voor hun eigendom ligt, gelegen ter hoogte van
Testeltsesteenweg 75 en 77;
Gelet op het opmetingsplan, opgemaakt door ing. Koen Aerts, landmeter-expert, waarbij de te koop
gevraagde percelen staan afgebeeld als lot 1 en lot 4;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 26.03.2018 houdende het
principieel akkoord om de betrokken percelen te verkopen aan de aanpalende eigenaars tegen de
verkoopprijs bepaald aan de hand van een schattingsverslag;

Gelet op de schattingsverslagen van 31.05.2018, opgemaakt door de heer Carl Buyckx, landmeterexpert, waaruit blijkt dat de waarde van de percelen geschat wordt op 6.300,- EUR voor lot 1 en
4.700,- EUR voor lot 4;
Overwegende dat de woning gelegen Testeltsesteenweg 75 door de aanvragers, de heer Geudens
Marcel en mevrouw Janse Godelieve, ondertussen verkocht werd aan de heer Puttenaers Stef, Oude
Tiensebaan 44 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem die lot 1 zal aankopen van de stad;
Gelet op de ontwerpakte, opgemaakt door notariskantoor Timmermans, Meuris en Claes, Molenstraat
46 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, met betrekking tot de verkoop van een gedeelte van het perceel
e
5 afdeling sectie C nr. 468a/2 aan de heer Puttenaers Stef (lot 1), Oude Tiensebaan 44 te 3270
Scherpenheuvel-Zichem en aan de heer Geudens Marcel en mevrouw Janse Godelieve (lot 4),
Kaaistraat 21/1/1 te 2230 Bergom voor een totaalbedrag van 11.000,- EUR;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Joris De Vriendt,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder, Annelies Ooms,
Herman Weckx
Neen:
Onthouding:
Besluit:
e
Art. 1.
Het perceel wegoverschot, gekadastreerd 5 afdeling sectie C nr. 468a/2, eigendom van de
stad, meer bepaald het gedeelte gelegen ter hoogte van de woningen Testeltsesteenweg 75
en 77 en afgebeeld als lot 1 en lot 4 op het opmetingsplan van ing. Koen Aerts, landmeterexpert, wordt verkocht aan de aanpalende eigenaars, zijnde de heer Puttenaers Stef, Oude
Tiensebaan 44 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem voor het bedrag van 6.300,- EUR voor wat
betreft lot 1 en aan de heer Geudens Marcel en Janse Godelieve, Kaaistraat 21/1/1 te 2230
Bergom voor het bedrag van 4.700,- EUR voor wat betreft lot 4, zoals bepaald in de
schattingsverslagen, opgemaakt door de heer Carl Buyckx, landmeter-expert.
Art. 2.
De ontwerpakte, opgemaakt door notariskantoor Timmermans, Meuris en Claes, Molenstraat
46 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, wordt goedgekeurd en maakt integraal deel uit van
deze beslissing.
Art. 0.
8

Vastlegging van het mandaat voor de statutaire algemene vergadering van IGO op
21.12.2018.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGO, dienstverlenende intergemeentelijke vereniging;
Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
van 06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging bij
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden
herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het schrijven van 11.09.2018 met de officiële uitnodiging tot de statutaire algemene
vergadering van IGO op 21.12.2018, die volgende agenda heeft:
1. Goedkeuring statutenwijziging;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Joris De Vriendt,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder, Annelies Ooms, Herman Weckx
Neen:

Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de statutaire algemene vergadering van IGO op 21.12.2018 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
worden goedgekeurd:
1. Goedkeuring statutenwijziging.
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de statutaire algemene vergadering
van IGO van 21.12.2018 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGO, De Vunt 17 te 3220
Holsbeek.
Art. 0.
9

Het aanstellen van een vertegenwoordiger voor de statutaire algemene vergadering van
IGO op 21.12.2018.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGO, een dienstverlenende intergemeentelijke
vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging bij
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden
herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het schrijven van 11.09.2018 met de officiële uitnodiging tot de statutaire algemene
vergadering van IGO op 21.12.2018;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Willy Cortens (vertegenwoordiger);
Willy Cortens
Ja:
25
Neen:
1
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Willy Cortens, wonende te Bredestraat 13, 3271 Scherpenheuvel-Zichem,
gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen
aan de statutaire algemene vergadering van IGO op 21.12.2018.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGO, Aarschotsesteenweg 212
te 3010 Leuven.
Art. 0.
10 Vastlegging van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf op
21.11.2018.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij EcoWerf, een opdrachthoudende vereniging;
Gelet op het schrijven van 23.08.2018 met kenmerk PS/GB B18-0160 met de officiële uitnodiging tot
de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf op 21.11.2018, met volgende agendapunten:
1. Samenstelling van het bureau
2. Statutenwijziging
3. Code goed bestuur
4. Deontologische code
5. Diversen;

Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
van 06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
buitengewone algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit
dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke buitengewone algemene vergadering;
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, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder, Annelies Ooms, Herman Weckx
Neen:
Onthouding:
Joris De Vriendt
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf, een
opdrachthoudende vereniging, op 21.11.2018 en de daarbijhorende documentatie nodig
voor het onderzoek van de volgende agendapunten worden goedgekeurd:
1. Samenstelling van het bureau
2. Statutenwijziging
3. Code goed bestuur
4. Deontologische code
5. Diversen.
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van EcoWerf van 21.11.2018, wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen
op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van EcoWerf, Aarschotsesteenweg
210 te 3012 Leuven.
Art. 0.
11 Vastlegging van het mandaat voor de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf op
21.11.2018.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij EcoWerf, een opdrachthoudende vereniging;
Gelet op het schrijven van 21.09.2018 met kenmerk PS/LVM B18-0186 met de officiële uitnodiging tot
de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf op 21.11.2018, met volgende agendapunten:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering van 20.06.2018
3. Budgetten 2019
4. Werkingsbijdragen 2019
5. Opvraging gemeentelijke bijdrage werkingskosten 2019 – cf. artikel 15.2 van de statuten
6. Gemeentelijke bijdrage werkingskosten 2018 om te zetten naar kapitaal cf. artikel 15.2 van
de statuten
7. Diversen;
Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
van 06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
buitengewone algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit
dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke buitengewone algemene vergadering;
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, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,

Benny Vangelder, Annelies Ooms, Herman Weckx
Neen:
Onthouding:

Joris De Vriendt

Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf, een
opdrachthoudende vereniging, op 21.11.2018 en de daarbijhorende documentatie nodig
voor het onderzoek van de volgende agendapunten worden goedgekeurd:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering van 20.06.2018
3. Budgetten 2019
4. Werkingsbijdragen 2019
5. Opvraging gemeentelijke bijdrage werkingskosten 2019 – cf. artikel 15.2
van de statuten
6. Gemeentelijke bijdrage werkingskosten 2018 om te zetten naar kapitaal cf. artikel 15.2
van de statuten
7. Diversen.
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de bijzondere algemene vergadering
van EcoWerf van 21.11.2018, wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van EcoWerf, Aarschotsesteenweg
210 te 3012 Leuven.
Art. 0.

Mondelinge vragen

M1 Mondelinge vraag van raadslid J. De Vriendt betreffende Op 't Hof.
Mondelinge vraag van raadslid Joris De Vriendt aan het college van burgemeester en schepenen:
‘ Mevrouw de Voorzitter, als u mij toestaat, ik had graag de schepen van openbare werken een vraag
gesteld i.v.m. een dossier dat ze zeer goed kent en dat haar nauw aan het hart ligt met name de
problematiek van de Diestsestraat en dat verband houdt met de werken van ’t Hof.
Spijtig genoeg hebben een aantal mensen terug alle ellende over zich heen gekregen, hebben ze voor
de zoveelste keer hun vloer moeten uitbreken enz. met alle mogelijke problemen met verzekering, je
kunt je dat niet voorstellen. Wat ik ook heb gemerkt is dat het schepencollege toch geleerd heeft uit
een aantal zaken en dat zij gecommuniceerd heeft over dit dossier en een mooie brief heeft
opgesteld met het feit van kijk we zijn nu bezig met de onderhandelingen en van zodra dat dit dossier
in aanbesteding gaat dan gaan we over tot een informatievergadering. Ik vind dat fantastisch, dat zou
een werkwijze moeten zijn die altijd zou plaatsvinden en niet alleen vlak voor de verkiezingen.
Ik had graag geweten, het is een moeilijke fase misschien of je mij iets kan vertellen over de stand van
zaken van de onderhandelingsfase. Het is altijd precair, ik ga je nu niet het achterste van je tong
uitvragen, maar kan je mij iets vertellen, heb je zicht op de vertraging, wanneer denkt u dat men een
spade in de grond zou kunnen steken, heb je daar een zicht op?’
Antwoord van schepen Marleen Van Meeuwen namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Een juiste startdatum kan ik je niet geven maar ondertussen zijn er al wel contacten opgenomen met
de eigenaar van het veld waar het bufferbekken komt en dat was niet negatief en er zijn verder nog
geen contacten officieel vastgelegd, want er moet onteigend worden.
We hebben een periode gehad dat Aquafin dat ging doen en dat blijkt nu niet meer het geval, dus
Aquafin geeft geen mogelijkheid om dat project samen met ons te doen.
We moeten daar alleen nog de subsidies van de V.L.M. voor krijgen, uiteraard kan dat niet anders,
maar voor dat bufferbekken zijn er nog onderhandelingen lopende.’
Antwoord van raadslid Joris De Vriendt:
‘ Er zijn nog onderhandelingen lopende zegt u maar er moet wel nog onteigend worden, wanneer start
die procedure dan en hoe lang loopt die?’

Antwoord van schepen Marleen Van Meeuwen:
‘ Die procedure is nog niet gestart maar dat zal wel toch nog een aantal maanden duren, voor
Nieuwjaar gaat dat zeker niet gebeuren, wel de opstart van de procedure, dat wel.’
Antwoord van raadslid Joris De Vriendt:
‘ Wat is uw doel, wanneer wilt u landen om te kunnen aanbesteden?’
Antwoord van schepen Marleen Van Meeuwen
‘ De plannen zijn gemaakt, we hebben wel al een ontwerper, dat gaat wel snel gaan.’
Antwoord van raadslid Joris De Vriendt:
‘ Het is niet dat u een bepaalde tijdspad voor ogen hebt en dat we stap voor stap zullen zien waar we
uitkomen?’
Dank u wel.’
Antwoord schepen Marleen Van Meeuwen:
‘Het kan wel snel gaan, als we akkoord krijgen, dan zal de procedure heel snel gaan, want men heeft
het ontwerp gemaakt.’
Art. 0.
M2 Mondelinge vraag van raadslid A. Claes betreffende de inzet van patrouilles te paard door
de politie.
Mondelinge vraag van raadslid Allessia Claes aan het college van burgemeester en schepenen:
‘ Nog een kleine vraag over de politiepatrouille te paard, ik had in de pers vernomen dat die volgende
week terug worden ingezet.’
Antwoord van Burgemeester Claes namens het college van burgemeester en schepenen:
‘ Die zijn momenteel al terug ingezet.’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘ Voor welke periode is dat dan?’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘ De periode ligt nog niet vast, die wordt verspreid over de beide steden. Dat zou deze week nog zijn
en dan zou men kijken, want die worden overal ingezet in de regio, nu deze week nog, maar we
moeten afwachten wat de planning is van federaal.’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘ Ik heb ook gelezen dat die in bepaalde zones worden ingezet, welke zones zijn dat dan voor
Scherpenheuvel-Zichem?’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘ Ik denk in de eerste plaats natuurlijk de wijken waar we vorig jaar ook de problemen gehad hebben,
de 4 wijken, maar niet enkel daar. Wat ook regelmatig terugkomt, dus de zone rond De Vijvers. Niet
alleen maar in het hoog seizoen, maar dat wordt onderling afgesproken met de mensen van de
Federale Politie.’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘ Want nu ook met de eindejaarsperiode, we weten ook allemaal dat we met een grote inbraakplaag
zitten, zijn daar nu al initiatieven genomen om die patrouille in deze periode in te zetten?’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘ Het is de bedoeling dat wij dat zouden spreiden, maar niet elke dag natuurlijk maar dat dat
regelmatig zou terug komen tot het einde van het jaar uiteraard. Het is de bedoeling om altijd af te

spreken met Federaal maar wij hebben daar op dit moment echt geen goed zicht op maar het is de
bedoeling inderdaad en dat gaat waarschijnlijk wel lukken maar daar is nu geen zekerheid over.’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘ U gaat het initiatief wel nemen om die patrouille terug in te zetten.’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘ Dat proberen wij toch.’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘ Zouden er misschien naar aanleiding van de eindejaarsperiode extra maatregelen genomen worden
omdat er vorig jaar toch heel opvallend veel inbraken waren.
Gaan er nu nieuwe initiatieven genomen worden of zitten jullie met een plan van we gaan iets extra
doen of zitten jullie met hetzelfde patroon doen als vorige jaren?’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘ Ik denk hetzelfde patroon als vorige jaren, de donkere maanden zijn sowieso vanaf oktober,
november, december, je hebt dan ook meer kans op inbraken hebt, nu de cavalerie is wel een
bijkomend element dat we kunnen inschakelen, preventief ook maar we hebben geen nieuwe extra
plannen.’
Antwoord van Allessia Claes:
‘ Dank u wel.’
Art. 0.
De vergadering wordt gesloten om 21.09 uur.
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting.
Op bevel,
Algemeen directeur

Voorzitter van de gemeenteraad

Eva Poelemans

Arlette Sannen

