NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 23 MEI 2019
Aanwezig:

Manu Claes: burgemeester;
Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans, Marie Jeanne Hendrickx,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels: schepenen;
Marleen Van Meeuwen: voorzitter van de gemeenteraad;
Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Annelies Ooms,
Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh: raadsleden;
Eva Poelemans: algemeen directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

Lieven Simon: raadslid

De voorzitter van de gemeenteraad, Marleen Van Meeuwen, opent de vergadering om 20.00 uur.
Openbare zitting

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het ontwerp van notulen van de zitting van 25.04.2019
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Suzy Wouters, AnneSophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Allessia Claes, Geert Janssens, Annelies Ooms
Besluit:
Art. 1.
De notulen van de zitting van 25.04.2019 worden goedgekeurd.
2. Algemene vergadering Zefier van 13.06.2019: goedkeuring agenda en mandaatverlening
aan vertegenwoordiger.
Gelet op deel 3, titel 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 inzake de
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op art. 432 dat bepaalt dat de vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Zefier cvba;
Gelet op de statuten van Zefier cvba;
Gelet op de brief van 18.03.2019 met de officiële uitnodiging tot de gewone algemene vergadering
van Zefier cvba op 13.06.2019, die volgende agenda heeft:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017-2018.
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2017-2018.
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2017-2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en
toelichting).
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor.
5. Statutaire benoemingen.
Gelet op de bespreking;

Ja:

Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh

Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de gewone algemene vergadering van Zefier cvba op 13.06.2019
en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten wordt goedgekeurd:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017-2018.
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2017-2018.
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2017-2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling
en toelichting).
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor.
5. Statutaire benoemingen.
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de gewone algemene vergadering
van Zefier cvba op 13.06.2019 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 Zefier cvba, Koning Albert IIlaan 37 te 1030 Brussel.
3. Algemene vergadering TMVS van 11.06.2019: goedkeuring agenda en mandaatverlening
aan vertegenwoordiger.
Gelet op deel 3, titel 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 inzake de
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op art. 432 dat bepaalt dat de vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij TMVS;
Gelet op de statuten van TMVS;
Gelet op de brief van 28.03.2019 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van TMVS
op 11.06.2019, die volgende agenda heeft:
1. Toetredingen.
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018.
3. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018.
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018.
4. Verslag van de commissaris (lid IBR).
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders.
6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers.
7. Statutaire benoemingen – raad van bestuur.
8. Aanstelling commissaris (lid IBR).
9. Varia en mededelingen.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:

Art. 1.

Art. 2.
Art. 3.

De volgende agenda voor de algemene vergadering van TMVS op 11.06.2019 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
wordt goedgekeurd:
1. Toetredingen.
2. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2018.
3. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018.
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2018.
4. Verslag van de commissaris (lid IBR).
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders.
6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers.
7. Statutaire benoemingen – raad van bestuur.
8. Aanstelling commissaris (lid IBR).
9. Varia en mededelingen.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van TMVS
op 11.06.2019 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van TMVS, Stropstraat 1 te 9000
Gent.

4. Algemene vergadering Poolstok van 24.05.2019: goedkeuring agenda en mandaatverlening
aan vertegenwoordiger.
Gelet op deel 3, titel 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 inzake de
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op art. 432 dat bepaalt dat de vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Poolstok cvba;
Gelet op de statuten van Poolstok cvba;
Gelet op de brief van 18.03.2019 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van
Poolstok cvba op 24.05.2019, die volgende agenda heeft:
1. Samenstelling van het bureau van de vergadering.
2. Uiteenzetting van het verslag van de Raad van Bestuur en van de commissaris m.b.t. het boekjaar
2018.
3. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de
commissaris m.b.t. het boekjaar 2018.
4. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018.
5. Bestemming van het resultaat.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar 2018.
7. Ontslagen en benoemingen.
8. Goedkeuring van de bezoldigingen.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de algemene vergadering van Poolstok cvba op 24.05.2019 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
wordt goedgekeurd:
1. Samenstelling van het bureau van de vergadering.
2. Uiteenzetting van het verslag van de Raad van Bestuur en van de commissaris m.b.t. het
boekjaar 2018.
3. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de
commissaris m.b.t. het boekjaar 2018.

Art. 2.
Art. 3.

4. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2018.
5. Bestemming van het resultaat.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar 2018.
7. Ontslagen en benoemingen.
8. Goedkeuring van de bezoldigingen.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
Poolstok cvba op 24.05.2019 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Poolstok cvba, Technologielaan
11 te 3001 Heverlee.

5. Algemene vergadering IGS Hofheide van 26.06.2019: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan vertegenwoordiger.
Gelet op deel 3, titel 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 inzake de
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op art. 432 dat bepaalt dat de vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGS Hofheide;
Gelet op de statuten van IGS Hofheide;
Gelet op de brief van 25.04.2019 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van IGS
Hofheide op 26.06.2019, die volgende agenda heeft:
1. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 26.03.2019.
2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2018.
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
4. Werking van het crematorium.
5. Varia.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de algemene vergadering van IGS Hofheide op 26.06.2019 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
wordt goedgekeurd:
1. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 26.03.2019.
2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2018.
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
4. Werking van het crematorium.
5. Varia.
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van IGS
Hofheide op 26.06.2019 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGS Hofheide, Jennekensstraat
5 te 3221 Holsbeek.
6. Algemene vergadering Iverlek van 14.06.2019: goedkeuring agenda en mandaatverlening
aan vertegenwoordiger.
Gelet op deel 3, titel 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 inzake de
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op art. 432 dat bepaalt dat de vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;

Overwegende dat de stad is aangesloten bij Iverlek, opdrachthoudende vereniging;
Gelet op de statuten van Iverlek;
Gelet op de brief van 30.04.2019 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van Iverlek
op 14.06.2019, die volgende agenda heeft:
1. Kennisneming verslagen van Iverlek van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2018.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Iverlek afgesloten op 31.12.2018 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en
de commissaris van Iverlek met betrekking tot het boekjaar 2018.
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de
vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024.
5. Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Statutaire mededelingen.
Overwegende dat de uitnodiging voor de algemene vergadering is toegekomen bij de stad na het
versturen van de agenda van de gemeenteraadscommissie van 09.05.2019;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen
Neen:
Joris De Vriendt, Suzy Wouters, Rudi Vancauwenbergh
Onthouding:
Christini Gounakis, Rita Devos
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de algemene vergadering van Iverlek op 14.06.2019 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
wordt goedgekeurd:
1. Kennisneming verslagen van Iverlek van de raad van bestuur en van de commissaris over
het boekjaar 2018.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Iverlek afgesloten op 31.12.2018 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris van Iverlek met betrekking tot het boekjaar 2018.
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging
tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024.
5. Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Statutaire mededelingen.
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Iverlek
op 14.06.2019 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 Iverlek, Aarschotsesteenweg 58
te 3012 Leuven.
7. Verlenging Projectvereniging en IOED De Merode.
Gelet op deel 3, titel 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 inzake de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de overeenkomst tussen de deelnemende gemeenten, zoals goedgekeurd in de
oprichtingsakte van de Projectvereniging de Merode van 13.04.2015, waar in Artikel 4 het doel van de
vereniging vermeld wordt met o.m. het stimuleren van het bewaren en ontsluiten van cultureel,
onroerend en landschappelijk erfgoed in de regio (bestaande uit de gemeenten Herselt, Westerlo,
Hulshout, Geel, Laakdal, Tessenderlo, Diest, Scherpenheuvel-Zichem en Aarschot);
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur inzonderheid art. 401 en art. 423 waarin staat dat na een
termijn van hoogstens zes jaar de betrokken gemeenteraden de projectvereniging kunnen verlengen;

Gelet op de statuten van de Projectvereniging de Merode van 13.04.2015, waarin staat dat de
Projectvereniging wordt opgericht voor de periode 2015-2019 en opeenvolgende keren kan verlengd
worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan zes jaar;
Gelet op de jaarlijkse resultaatsverbintenis tussen de Projectvereniging de Merode (IOED de Merode)
en het Agentschap Onroerend Erfgoed, waaraan de loonsubsidie voor de IOED de Merode gekoppeld
is;
Gelet op het feit dat ter naleving van deze resultaatsverbintenis de IOED de Merode onder meer
verplicht is elke gemeente te ondersteunen in hun onroerend erfgoedbeleid door:
- Acties rond inventarisatie op te zetten (lokaal erfgoed, landschappen, houtige elementen of
bomen met erfgoedwaarde, …)
- Beschermingsinitiatieven op te starten samen met de gemeenten - Lokale infovragen te
behandelen
- Adviezen te geven over beschermd en niet beschermd erfgoed waarin dit onroerend erfgoed
mee wordt afgewogen
- Een lokaal consultatienetwerk uit te bouwen
- Sensibiliseringsacties te organiseren
Overwegende dat deze projectvereniging eind 2019 wordt verlengd;
Overwegende dat de stad uitdrukkelijk dient te bevestigen lid te blijven van de projectvereniging en
IOED de Merode;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De stad Scherpenheuvel-Zichem bevestigt principieel het lidmaatschap van de verlengde
Projectvereniging de Merode en verlengde IOED de Merode.

8. Aanduiden leden van de marktcommissie - 2 gemeenteraadsleden 2019.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de wet van 25.06.1993 betreffende de uitvoering van ambulante activiteiten en de organisatie
van openbare markten;
Gelet op het K.B. van 24.09.2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante
activiteiten;
Gelet op het stedelijk reglement van 29.11.2007 betreffende de organisatie van ambulante activiteiten
op de openbare markten - art 2.1 samenstelling van de marktcommissie;
Overwegende dat een nieuwe marktcommissie moet worden samengesteld naar aanleiding van de
nieuwe legislatuur;
Overwegende dat de marktcommissie bestaat uit:
- de voorzitter (schepen bevoegd voor de markt)
- de burgemeester
- de politiecommissaris of zijn afgevaardigde
- de marktleider
- twee gemeenteraadsleden
- twee tot vier ambulante handelaars
Overwegende dat de twee laatstgenoemde categorieën moeten aangeduid worden door de
gemeenteraad;
Overwegende de volgende kandidaturen voor mandatarissen:
Lieve Renders
Kris Peetermans
Gelet op de bespreking;

Lieve Renders
Ja:
Neen:
Onthoudingen:
Ongeldig:
Kris Peetermans
Ja:
Neen:
Onthoudingen:
Ongeldig:

25
1
0
0
25
1
0
0

Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad stelt onder zijn leden volgende vertegenwoordigers in de stedelijke
marktcommissie aan:
Lieve Renders
Kris Peetermans
Art. 2.
De mandaatperiode loopt tot 31.12.2024.
9. Vastlegging van het mandaat voor de statutaire algemene vergadering van IGO op
28.06.2019 (17u30).
Gelet op deel 3, titel 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 inzake de
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op art. 432 dat bepaalt dat de vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGO, dienstverlenende intergemeentelijke vereniging;
Gelet op de statuten van IGO, dienstverlenende intergemeentelijke vereniging;
Gelet op de brief van 04.03.2019 met de officiële uitnodiging tot de statutaire algemene vergadering
van IGO DIV op 28.06.2019 (17u30), die volgende agenda heeft:
Goedkeuring statutenwijziging;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de statutaire algemene vergadering van IGO DIV op 28.06.2019
(17u30) en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten worden goedgekeurd:
Goedkeuring statutenwijziging
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de statutaire algemene vergadering
van IGO DIV van 28.06.2019 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 DIV, De Vunt 17 te 3220
Holsbeek.
10. Vastlegging van het mandaat voor de algemene vergadering van Interleuven op 18.06.2019
(19u00).
Gelet op deel 3, titel 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 inzake de
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op art. 432 dat bepaalt dat de vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Interleuven, een dienstverlenende vereniging;

Gelet op de statuten van Interleuven, een dienstverlenende vereniging;
Gelet op de brief van 17.04.2019 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van
Interleuven op 18.06.2019 (19u00), die volgende agenda heeft:
1.
Samenstelling van het bureau
2.
Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering dd. 27.03.2019
3.
Verslag over de activiteiten 2018
4.
Jaarrekening per 31.12.2018 – verslag van de Commissaris-Revisor
5.
Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten
6.
Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor
7.
Toetreding tot IGO
8.
Deontologische code
9.
Vastleggen zitpenningen
10.
Vervanging leden raad van bestuur – nieuwe leden (Tremelo)
11.
Diversen
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de algemene vergadering van Interleuven op 18.06.2019 (19u00)
en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten worden goedgekeurd:
1.
Samenstelling van het bureau
2.
Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering dd. 27.03.2019
3.
Verslag over de activiteiten 2018
4.
Jaarrekening per 31.12.2018 – verslag van de Commissaris-Revisor
5.
Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten
6.
Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor
7.
Toetreding tot IGO
8.
Deontologische code
9.
Vastleggen zitpenningen
10. Vervanging leden raad van bestuur – nieuwe leden (Tremelo)
11. Diversen
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
Interleuven van 18.06.2019 (19u00) wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Interleuven, Brouwersstraat 6 te
3000 Leuven.
B1. Aanvullend agendapunt ingediend door raadslid Ooms: European Disability Card.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het aanvullend agendapunt ingediend door raadslid Ooms betreffende de European
Disability Card;
Overwegende dat reeds promotie hierrond wordt gemaakt op de website;
Overwegende dat deze kaart enkel relevant is voor den egger;
Overwegende dat hiervoor reeds een overgangsregeling wordt toegepast en dat dit de bevoegdheid is
van het AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Annelies Ooms, Suzy Wouters, Pieter Boudry,
Alex Van Nijlen, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,

Onthouding:

Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Jan Boeckx, Koen Vranken,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Anne-Sophie Weckx,
Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe
Christini Gounakis, Rita Devos

Besluit:
Art. 1.
Het voorstel rond de European Disability Card wordt niet aangenomen.
B2. Aanvullend agendapunt ingediend door raadslid Boudry: aanpassing huishoudelijk
reglement.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het aanvullend agendapunt ingediend door raadslid Boudry tot aanpassing van art. 11 van
het huishoudelijk reglement;
Overwegende dat op een mondelinge vraag een eenvoudig antwoord moet worden gegeven en het
niet de bedoeling is hierover een debat te voeren;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Annelies Ooms, Suzy Wouters,
Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Jan Boeckx, Koen Vranken,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Anne-Sophie Weckx,
Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De voorgesteld aanpassing van art. 11 van het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad wordt niet aanvaard.
Mondelinge vragen
Er zijn geen mondelinge vragen.
De voorzitter van de gemeenteraad sluit de vergadering om 20.58 uur.
Namens de gemeenteraad,
de algemeen directeur

de voorzitter van de gemeenteraad

Eva Poelemans

Marleen Van Meeuwen

