Gemeenteraad: zitting van 12 september 2019
Toelichting agendapunten

Secretariaat.
1. Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.
Overeenkomstig art. 32 van het decreet over het lokaal bestuur worden de notulen van de vorige
zitting, meer bepaald van 17.06.2019 goedgekeurd
2. Goedkeuring overeenkomst betreffende project Ten Heuvel.
Naar aanleiding van het project Ten Heuvel op de site achter de parking van het stadhuis, moeten een
aantal afspraken worden vastgelegd met de projectontwikkelaar en de eigenaar van het aanpalend
perceel.
3. Goedkeuring van de engagementsverklaring 'Global Goals, Local Focus'.
In 2015 verbonden 193 lidstaten van de Verenigde Naties zich ertoe om te werken aan duurzame
economische groei, sociale inclusie en bescherming van milieu en klimaat. Dit engagement werd
vastgelegd in 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG’s)
die voor verschillende domeinen doelstellingen vastleggen die wereldwijd moeten gerealiseerd
worden tegen 2030.
Deze doelstellingen vormen een universele, domeinoverschrijdende agenda die zich richt tot iedereen:
zowel overheden, bedrijven, verenigingen als particulieren zullen wereldwijd moeten samenwerken om
ze te behalen. Ook lokale besturen spelen hierin een belangrijke rol: vanuit de lokale praktijk kan men
immers bijdragen aan de oplossingen voor globale problematieken.
Scherpenheuvel-Zichem erkent het belang van deze doelstellingen, de rol die men als lokaal bestuur
hierin kan spelen en koppelt de omgevingsanalyse, de speerpunten en het hieruit volgende
meerjarenplan zoveel mogelijk aan de SDG’s. Op die manier wordt duidelijk op welke manier we als
organisatie en beleidsmakers kunnen bijdragen aan een meer duurzame samenleving.
VVSG stelde een engagementsverklaring op rond de lokale implementatie van de SDG’s ‘Gobal
Goals, Local Focus’. De stad wenst deze te onderschrijven. De officiële ondertekening zal gebeuren in
de week van de duurzame gemeente, die plaatsvindt van 18 tot 25 september.

Sociale dienst.
4. Aanduiding van een kandidaat afgevaardigde om het lokaal bestuur ScherpenheuvelZichem (stad en OCMW gezamenlijk) te vertegenwoordigen binnen de cluster lokale
besturen in de zorgraad van eerstelijnszone Demerland.
Het decreet van 26.04.2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale
zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders regelt de hervorming van de
samenwerking in de eerstelijn op het vlak van zorg, gezondheid en welzijn. Het decreet organiseert en
kadert de zorg en ondersteuning die zich richt op personen die behoefte hebben aan laagdrempelige,
breed toegankelijke, ambulante en generalistische zorg en ondersteuning voor gezondheids- of
welzijnsgerelateerde problemen.
Voor deze herorganisatie zijn er in Vlaanderen 60 (geografische) eerstelijnszones afgebakend.
Scherpenheuvel-Zichem behoort tot de eerstelijnszone Demerland samen met de gemeenten

Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest en Tielt-Winge, zodat de eerstelijnszone Demerland een
werkingsgebied heeft over zes gemeenten. De eerstelijnszones worden bestuurd door een zorgraad.
De zorgraden realiseren en versterken de samenwerking en coördinatie tussen lokale besturen,
eerstelijnszorgaanbieders, beroepsgroepen, verenigingen van personen met een zorg- en
ondersteuningsvraag, verenigingen van mantelzorgers en vrijwilligers met als doel te evolueren naar
een vraaggestuurde en integrale zorg en ondersteuning voor de persoon met een zorg- en
ondersteuningsvraag.
De zorgraad heeft vijf prioritaire taken :
1. Afstemming organiseren tussen de zorgaanbieders onderling, tussen de zorgaanbieders en andere
organisaties, diensten en personen met een meer gespecialiseerd zorgaanbod, alsook tussen de
zorgaanbieders en de personen met een zorg- en ondersteuningsnood, mantelzorgers en vrijwilligers;
2. Het stimuleren van de interdisciplinaire samenwerking, waaronder ook gegevensdeling, tussen de
zorgaanbieders binnen de eerstelijnszones;
3. Kringwerking stimuleren: het ondersteunen van verenigingen die alle vrijwillig toegetreden
zorgaanbieders groeperen die binnen een eerstelijnszone hun beroepsactiviteit uitoefenen;
4. Het ondersteunen van de ontwikkeling van het geïntegreerd breed onthaal, voor wat betreft de
afstemming en samenwerking met zorgaanbieders en het realiseren van een maximale
rechtentoekenning en toegang tot diensten en voorzieningen;
5. Het aanleveren van gegevens voor de Sociale Kaart.
De zorgraad is pluralistisch en divers samengesteld met maximum 24 leden (zetels) uit vier clusters
van verplichte partners en één cluster optionele partners :
- Cluster lokale besturen (gemeenten en OCMW’s) : max. 6 zetels
- Cluster gezondheidszorg (medische en paramedische beroepen) : max. 6 zetels
- Cluster welzijn (woonzorgcentra, diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg, lokale
dienstencentra, diensten maatschappelijk werk ziekenfondsen en de CAW’s) : max. 6 zetels
- Cluster personen met een zorg- en ondersteuningsvraag : max. 2 zetels
- Cluster optionele partners : max. 4 zetels. De bedoeling is hieraan enkel invulling te geven
voor tijdelijke functies en ad hoc expertise naargelang het thema dat behandeld wordt.
De leden van de clusters moeten binnen elke cluster elk een kandidaat afgevaardigde aanduiden die
namens de organisatie wenst te zetelen in de zorgraad. De lokale besturen zetelen vanuit hun
regiefunctie in de zorgraad als regisseur van het lokaal sociaal beleid. De vertegenwoordiging van het
lokaal bestuur is een autonome beslissing van het lokaal bestuur zelf. Volgens het vermeld decreet
eerstelijnszorg van 26.04.2019 (art. 12) vaardigt het lokaal bestuur een persoon af die namens het
lokaal bestuur wordt aangewezen om dit lokaal bestuur te vertegenwoordigen in de zorgraad.
De vertegenwoordiger van het lokaal bestuur kan zowel een ambtenaar als een mandataris zijn. Deze
persoon moet een actieve rol opnemen in de zorgraad, moet hiervoor de nodige ruimte krijgen en
heeft een breed perspectief op lokaal sociaal beleid zodat linken kunnen worden gelegd naar andere
levensdomeinen naast welzijn en gezondheid zoals wonen, werken, vrije tijd en onderwijs. De
vertegenwoordiger moet beschikken over competenties voor het aansturen van de eerstelijnszone op
het vlak van de organisatie van welzijns- en zorgprocessen, financiële aspecten, bestuurlijke
organisatie, management en juridische aspecten.
De eerstelijnszone Demerland heeft een (functie)profiel opgemaakt voor alle kandidaat leden van de
zorgraad. Het kandidaat lid is werkzaam binnen de sector welzijn, zorg en gezondheid in
eerstelijnszone Demerland en investeert de nodige tijd om de doelstellingen van de zorgraad en de
eerstelijnszone te realiseren, wat o.m. een actieve deelname aan overleg en aan werkgroepen vraagt.
Financiële dienst.
5. Garantieverklaring voor strategische participaties van Zefier.
Door de vroegere financieringsvereniging Finilek werden participaties, die Finilek aanging ten voordele
van haar vennoten (gemeenten), gefinancierd door thesauriebewijzenprogramma’s en andere vormen
van kredietverlening. De stad heeft zich vroeger borg gesteld voor de verbintenissen van Finilek.
De raad van bestuur van Zefier heeft besloten om eveneens een thesauriebewijzenprogramma op te
zetten voor de financiering van de verwerving van strategische participaties voor haar vennoten. De
raad van bestuur heeft gekozen om daarvoor samen te werken met Belfius. De bank heeft uitdrukkelijk

de voorwaarde gesteld dat iedere deelnemende stad of gemeente de waarborg hiervoor via een
uitdrukkelijk gemeenteraadsbesluit bevestigt.
De borgstelling geldt enkel voor dat deel van de financieringen dat Zefier zal aangaan op verzoek van
de stad Scherpenheuvel-Zichem.

Cultuurdienst.
6. Goedkeuring van het gewijzigde reglement tot stedelijke erkenning van de verenigingen
van Scherpenheuvel-Zichem.
Het reglement tot stedelijke erkenning van de verenigingen van Scherpenheuvel-Zichem is
goedgekeurd door de gemeenteraad in 2009 en gewijzigd in 2010.
Het bekomen van de erkenning is van belang voor de verenigingen omwille van de huur van een
stedelijke cultuur- of sportinfrastructuur. Zij bekomen het gunsttarief A om hun werking en activiteiten
te garanderen. Andere voordelen zijn de gratis kopieservice en het gebruik van de gemeentelijke
uitleendienst. Daarnaast is de erkenning ook één van de voorwaarden om werkingssubsidies te
bekomen.
Ondertussen zijn er meer dan 170 verenigingen erkend in Scherpenheuvel-Zichem.
De doelstelling voor het wijzigen van het huidige reglement is om strenger op te treden bij het
toekennen van een erkenning en ook de verenigingen waarvan de hoofdactiviteit een meerwaarde
biedt aan onze stad aan boord te houden.

Stedenbouw.
7. Opheffing interlokale vereniging en goedkeuring subsidieaanvraag lokaal woonbeleid.
Sinds 01.01.2011 werken Aarschot en Scherpenheuvel-Zichem samen rond lokaal woonbeleid. Op
01.01.2014 trad Diest toe tot deze samenwerking en gingen de drie steden verder onder de naam
'Wonen aan de Demer'. Deze samenwerking is nog tot eind 2019 gesubsidieerd op basis van het
besluit van de Vlaamse Regering van 08.07. 2016. Het intergemeentelijk samenwerkingsverband
'Wonen aan de Demer' zal na afrekening van de in het laatste projectjaar gemaakte kosten, vereffend
worden volgens de bepalingen van de statuten van de interlokale vereniging.
Om de samenwerking op vlak van lokaal woonbeleid verder te zetten binnen het Vlaamse
subsidiekader dienden de drie steden een nieuwe subsidieaanvraag in te dienen en dit voor
30.06.2019. De subsidieaanvraag werd tijdig ingediend maar kan slechts ontvankelijk verklaard
worden na ontvangst van een kopie van het gemeenteraadsbesluit. Dit besluit dient uiterlijk bezorgd te
worden op 30.09.2019.
De nieuwe subsidieperiode zal dan ingaan op 01.01.2020 en aflopen op 31.12.2025. Op 21.01.2019
stemde het college van burgemeester en schepenen reeds principieel in met de verderzetting van de
samenwerking op vlak van lokaal woonbeleid met Aarschot en Diest binnen het intergemeentelijk
samenwerkingsverband met de naam 'Wonen aan de Demer'.
De subsidieaanvraag die op heden ter goedkeuring voorgelegd zal worden aan de gemeenteraad
betreft een aanvraag volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 16.11.2018 houdende
subsidiering van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid. De stad
komt in een intergemeentelijk samenwerkingsverband met de steden Aarschot en Diest onder de
naam ‘Wonen aan de Demer’.
IGO stelde zich als initiatiefnemer op om de subsidieaanvraag in te dienen bij het Agentschap Wonen
Vlaanderen. 'Wonen aan de Demer' zal vanaf 2020 verdergezet worden als een project onder IGO div
maar zal geen statutair karakter meer bezitten.
Via het subsidiebesluit wenst de Vlaamse Regering gemeenten aan te zetten om werk te maken van
een volwaardig lokaal woonbeleid door gebruik te maken van een intergemeentelijke samenwerking.
Dit met het oog op de realisatie van de drie Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal woonbeleid:
1. De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden.

2. De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving.
3. De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen.
De gemeenten moeten bij de uitvoering van het project voor elk van de drie Vlaamse
beleidsprioriteiten voor het lokaal woonbeleid bijzondere aandacht moeten besteden aan de meest
woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en aan transversale en bovenlokale thema's die
raakpunten hebben met wonen.
Om de Vlaamse beleidsprioriteiten te realiseren moet elke deelnemende gemeente van het
werkingsgebied minstens de verplichte activiteiten van het activiteitenpakket uitvoeren. Op 04.03.2019
verklaarde het college van burgemeester en schepenen zich reeds akkoord met de voorliggende
cluster Aarschot, Diest en Scherpenheuvel-Zichem, met de uitvoering van het basispakket aan
verplichte activiteiten en de daarbij horende personeelsinzet en restkost.
Een stuurgroep zal het project begeleiden en ondersteunen en dient minstens tweemaal per
werkingsjaar plaats te vinden. In de stuurgroep dient elke deelnemende gemeente vertegenwoordigd
te zijn door een gemeenteraadslid of een lid van het college van burgemeester en schepenen. Om te
kunnen spreken van een geldige stuurgroep, is het van belang dat de leden van de stuurgroep de
gehele vergadering aanwezig zijn of, bij belet, een ander gemeenteraadslid of lid van het college van
burgemeester en schepenen afvaardigen. Burgemeester Manu Claes en schepen Marie Jeanne
Hendrickx werden reeds afgevaardigd als lid en plaatsvervangend lid van de stuurgroep in de
gemeenteraadsbeslissing van 21.01.2019.
De deelnemende gemeenten kunnen desgewenst, naast het verplichte basispakket, een aantal
aanvullende activiteiten uitvoeren en daar een aanvullende subsidie voor bekomen. De stad
Scherpenheuvel-Zichem kiest voor een ambitieuzer woonbeleid en heeft tijdens overlegmomenten
tussen de stad en de medewerkers van ‘Wonen aan de Demer’ gekozen om een aantal (11)
aanvullende activiteiten op te nemen. Het ontwerpdossier met de gekozen aanvullende activiteiten
werd voorgelegd en besproken met het Agentschap Wonen-Vlaanderen op 23.04.2019 in
aanwezigheid van schepen Bergmans. Tegenover deze gekozen aanvullende activiteiten staat een
bijkomend subsidiebedrag (14.626,03 euro) en een bijhorende extra personeelsinzet van 0,56 VTE.
De restkost voor de uitvoering van de aanvullende activiteiten is voor de stad 28.570,37 euro.

8. Vaststelling van het reglement inzake het beperken van de geldigheidsduur van het
conformiteitsattest.
De stad Scherpenheuvel-Zichem zet via het intergemeentelijke samenwerkingsverband rond wonen
'Wonen aan de Demer' in op de kwaliteit van woningen. Wanneer een woning, kamer of kamerwoning
bij een conformiteitsonderzoek minder dan 15 strafpunten krijgt op het technisch verslag dat door
Wonen-Vlaanderen wordt gebruikt en voldoet aan de rookmeldersverplichting, moet de stad
Scherpenheuvel-Zichem een conformiteitsattest uitreiken. De Vlaamse Wooncode voorziet in de
mogelijkheid dat de gemeenteraad de geldigheidsduur van dit attest beperkt.
Het subsidiedossier van Wonen aan de Demer omschrijft in activiteit 2.3 dat de gemeenten de
geldigheidsduur van de conformiteitsattesten zullen beperken zoals overeengekomen op de
stuurgroep van 23 mei 2019. Een conformiteitsattest heeft een standaard geldigheidsduur van 10 jaar.
In dergelijke periode kan de kwaliteit van de woning, o.a. door slijtage, gebruik en slecht onderhoud
sterk achteruitgaan.




De kwaliteitsnormen voor woningen zijn in de voorbije jaren op verschillende vlakken
aangepast en verstrengd, zo is dakisolatie verplicht sinds 2015 en dubbel glas vanaf 2020 en
zullen woningen zonder dakisolatie vanaf 2020 geen conformiteitsattest kunnen bekomen net
als woningen waarvan de leefruimten geen dubbel glas hebben in 2023 zullen uitgesloten
worden.
In praktijk stelde de technisch adviseur van Wonen aan de Demer ook vast dat woningen die
een conformiteitsattest ontvangen hebben maar toch nog gebreken vertonen die gerelateerd
zijn aan insijpelend, optrekkend of condenserend vocht later vaak terug het voorwerp zijn van
een nieuwe procedure woningkwaliteit.

Opdat eigenaars op korte termijn de kwaliteit van hun huurwoning zouden opvolgen en de woning
aanpassen aan de strenger wordende kwaliteitsnormen, is het aangeraden om de geldigheidsduur
van conformiteitsattesten te beperken.
Wonen aan de Demer stelt een beperking van de geldigheidsduur voor bij:
 gebreken die te maken hebben met vocht;
 een puntenaantal tussen 9 en 14 strafpunten;
 het ontbreken van dakisolatie;
 het ontbreken van dubbel glas in woonlokalen en/of de badkamer.
Dit voorstel werd positief geadviseerd op het lokaal woonoverleg en op de stuurgroep van ‘Wonen aan
de Demer’ van 23.05.2019 werd beslist om voor het gehele werkingsgebied een beperking van de
geldigheidsduur van het conformiteitsattest op te leggen.
9. Aanstelling leden, plaatsvervangers, voorzitter en secretaris van de gemeentelijke
commissie voor ruimtelijke ordening.
Zoals de vorige legislatuur stellen we voor om de samenstelling van de Gecoro te blijven behouden.
Dit wil zeggen dat de vernieuwde Gecoro zou bestaan uit :
- de voorzitter-deskundige inzake ruimtelijke ordening;
- 4 leden-deskundigen inzake ruimtelijke ordening;
- 7 leden vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen.
Eveneens zullen 4 plaatsvervangende leden-deskundigen inzake ruimtelijke ordening en 7
plaatsvervangende leden vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen aangesteld
worden.
Zoals de vorige legislatuur zullen ook de volgende maatschappelijke geledingen aangeduid worden
om te zetelen in de Gecoro:
- verenigingen van natuur en milieu;
- verenigingen van landbouwers;
- verenigingen van werkgevers;
- verenigingen van werknemers;
- verenigingen van handelaars;
- verenigingen van toerisme;
- verenigingen van jeugd, sport en cultuur.

Grondgebiedzaken.
10. Goedkeuring van een reglement voor het aanleggen van een geveltuintje.
Geveltuintjes, hoe klein ze ook zijn, doorbreken de ééntonigheid van het grijze straatbeeld en geven
wat kleur naast de deur. Een geveltuin draagt zo bij aan een aangename en mooiere leefomgeving.
Zicht op groen heeft een positieve invloed op het humeur van de mensen en draagt bij aan een betere
gezondheid. Planten produceren zuurstof en vangen fijn stof uit de lucht. Zij zorgen tevens voor
verkoeling door verdamping waardoor ze het hitte-eilandeffect in een stad kunnen temperen. Een
geveltuin is een kleine oase waar vogels en nuttige insecten voedsel kunnen vinden en zelfs een nestof schuilgelegenheid. Op die manier dragen ook de kleine geveltuintjes bij tot de biodiversiteit in de
stad.
Om te zorgen dat alles een beetje binnen te perken blijft dient een reglement opgesteld te worden met
de voorwaarden waaraan men dient te voldoen bij de aanleg van een geveltuin.
11. Goedkeuring van de ontwerpakte van gratis grondafstand van een strook grond langs
Ballaarstraat en Frans Smeyersstraat in het kader van een verkaveling.
Het college van burgemeester en schepenen leverende op 25 juni 2018 een omgevingsvergunning af
aan de heer Vander Velpen Roger, Frans Smeyersstraat 8 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem ter
realisatie van 5 bouwloten (4 half-open en 1 open bebouwing) met grondafstand.

Het af te stane perceel heeft een oppervlakte van 26ca en staat afgebeeld als lot 6 op het
opmetingsplan van 29 augustus 2018, opgemaakt door landmetersbureau Intertopo bvba,
Halensebaan 68, 3290 Diest.
Om de overname definitief te regelen dient de gemeenteraad de ontwerpakte, opgemaakt door
notariskantoor Bogaerts & De Ceunynck, Michel Theysstraat 31 te 3290 Diest, waarin de voorwaarden
van de overname staan opgesomd, goed te keuren.

Stadsmagazijn.
12. Vaststelling van de wijze van gunning, goedkeuring van de raming en de voorwaarden van
de opdracht met als voorwerp: 'Aankoop van een vrachtwagen met containersysteem,
laadkraan container en sneeuwploeg'.
De huidige vrachtwagen met containersysteem is dringend aan vervanging toe.
De Iveco Trakker, driezijdige kipper met laadkraan Hiab 122 E2 Hipro, kenteken TQC 519, werd in
2005 voor de eerste maal in gebruik genomen. Deze vrachtwagen vertoont slijtage ten gevolge van
het dagelijks gebruik. De onderhoudskosten liepen de laatste 5 jaar op tot 28.763,19 euro. Tijdens
dienstjaar 2018 bedroeg de onderhouds- en herstellingskost zelfs 10.280,10 euro.
Het voertuig heeft een classificatie EURO 3 en voldoet bijgevolg niet meer aan de huidig opgelegde
emissienorm, nl EURO 6d.
De vrachtwagen kan worden aangekocht via het raamcontract van de Vlaamse overheid ‘Aankopen
van vrachtwagens’, de technische documenten hierrond zijn als bijlage opgenomen.
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