NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 24 OKTOBER 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, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Suzy Wouters, AnneSophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Pieter Boudry,
Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh: raadsleden;
Eva Poelemans: algemeen directeur;
Liesbeth Verdeyen: wnd. algemeen directeur voor agendapunt 15

Verontschuldigd:

Joris De Vriendt: raadslid;
Geert Janssens: raadslid verontschuldigd voor agendapunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, B1;
Christini Gounakis: raadslid;
Eva Poelemans: algemeen directeur verontschuldigd voor agendapunt 15

Afwezig:
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 12.09.2019
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, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Suzy Wouters,
Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Pieter Boudry
Besluit:
Art. 1.
De notulen van de zitting van 12.09.2019 worden goedgekeurd.
2. Kennisname van de aanduiding van de GSD-V voorzitter als lid van de bestuurlijke
commissie 'Krachtige besturen' van VVSG.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij de vzw Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten;
Overwegende dat Marie Jeanne Hendrickx door het Dagelijks Bestuur van VVSG op 03.07.2019 werd
aangeduid als GSD-V voorzitter van de bestuurlijke commissie 1 Krachtige besturen;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat Marie Jeanne Hendrickx door het Dagelijks
Bestuur van VVSG vzw bij beslissing van 03.07.2019 werd aangeduid als GSD-V voorzitter
van de bestuurlijke commissie 1 Krachtige besturen.
3. Goedkeuring van budgetwijziging nr. 1 van 2019.

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25.06.2010, en latere wijzigingen, betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, in het bijzonder de artikelen 16 tot en met 27;
Gelet op het ministerieel besluit van 01.10.2010, en latere wijzigingen, tot vaststelling van de modellen
en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, in het bijzonder de artikelen 2 tot en met 4 en artikel 10;
Gelet op omzendbrief BB 2018 KB/ABB 2018/2 van 20.07.2018 betreffende de budgetten en de
éénjarige meerjarenplannen 2019;
Overwegende dat volgens de onderrichtingen de aanpassing van het meerjarenplan facultatief is bij
de opmaak van budget 2019 en dat het budget 2019 niet moet passen in het lopende meerjarenplan
2014-2019;
Overwegende dat bijgevolg de aanpassing van het meerjarenplan eveneens facultatief is bij de
budgetwijziging 2019 en dat de budgetwijziging 2019 evenmin moet passen in het lopende
meerjarenplan 2014-2019;
Overwegende dat bij de investeringen de kredieten van de niet afgesloten investeringsenveloppes van
2018 automatisch bij de kredieten van 2019 worden gevoegd;
Gelet op de budgetwijziging nummer 1 van 2019, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
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, Jan Boeckx, Koen Vranken,
Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Rita Devos
Neen:
Allessia Claes, Annelies Ooms, Suzy Wouters, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rudi Vancauwenbergh
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De wijziging nummer 1 van het budget 2019, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd, wordt
goedgekeurd.
4. Aanpassing prijssubsidiereglement AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem vanaf
01.10.2019.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27.12.2002 waarin de oprichting en de statuten van het
Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem, afgekort AGB Patrimonium
Scherpenheuvel-Zichem werden goedgekeurd;
Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 27.12.2002 door de Vlaamse minister
van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken op 02.04.2003 en de
publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad van 19.05.2003;
Overwegende dat het om economisch leefbaar te zijn nodig is dat het Autonoom Gemeentebedrijf
Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem vanwege de stad Scherpenheuvel-Zichem prijssubsidies
ontvangt als vergoeding voor het recht van toegang tot de voorstellingen in het
gemeenschapscentrum den egger;
Overwegende dat de toegangsgelden van gemeenschapscentrum den egger tijdens de eerste drie
kwartalen van 2019 hoger liggen dan geraamd in budget 2019;
Overwegende dat de stad bijgevolg voor 2019 al voldoende prijssubsidies heeft uitgekeerd aan het
AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op het voorstel van prijssubsidiereglement;
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, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Suzy Wouters,
Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,

Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad keurt het voorstel van prijssubsidiereglement ten voordele van het AGB
Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem goed als volgt:
PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT AGB PATRIMONIUM SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
Het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem heeft haar inkomsten
en uitgaven geactualiseerd voor het kalenderjaar 2019. Op basis van deze ramingen heeft
het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem vastgesteld dat voor
het kalenderjaar 2019 de inkomsten uit ticketverkoop en de bijhorende prijssubsidies van de
eerste drie kwartalen van 2019 voldoende zijn om economisch rendabel te zijn.
De stad Scherpenheuvel-Zichem hoeft voor de periode 01.10.2019 tot en met 31.12.2019 de
toegangsgelden niet verder te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies. De
factor voor de prijssubsidie bedraagt vanaf 01.10.2019 bijgevolg 0.
Deze beslissing wordt overgemaakt aan het AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem.
5. Goedkeuring adreswijziging GBS 2 Scherpenheuvel-Zichem.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de gemeenteraad van 02.04.2015 betreffende de goedkeuring van de herstructurering van
de stedelijke basisschool Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op artikel 3 van bovenstaand besluit waarin het adres vermeld wordt;
Overwegende dat het secretariaat inmiddels is gevestigd in de gemeentelijke basisschool Keiberg;
Overwegende dat het om de administratie makkelijker te laten verlopen, het beter zou zijn dat het
adres van de gemeentelijke basisschool Keiberg op alle officiële documenten zou staan;
Overwegende dat het nodig is dat de gemeenteraad deze wijziging goed keurt;
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, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Suzy Wouters,
Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
In artikel 3 van het besluit van de gemeenteraad van 02.04.2015 betreffende de goedkeuring
van de herstructurering van de stedelijke basisschool Scherpenheuvel-Zichem wordt vanaf
25.10.2019 het adres van de stedelijke basisschool 2 gewijzigd naar: ‘Lobbensestraat 124,
3271 Keiberg’.
6. Goedkeuring van de aangepaste statuten van de projectvereniging de Merode en de
verlenging van de projectvereniging de Merode en de Intergemeentelijke Onroerende
erfgoeddienst de Merode voor de periode 2020-2025.
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 dd. 13 april 2015, vermeldt in Artikel 4 het doel
van de vereniging met o.m. het stimuleren van het bewaren en ontsluiten van cultureel, onroerend en
landschappelijk erfgoed in de regio;

Gelet op de statuten van de projectvereniging de Merode, 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 (de
Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst de Merode) en het Agentschap Onroerend Erfgoed,
waaraan de loonsubsidie voor de IOED de Merode is gekoppeld;
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
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23.05.2019 betreffende de bevestiging om
principieel het lidmaatschap van de projectvereniging de Merode en Intergemeentelijke onroerende
erfgoeddienst te verlengen;
Overwegende dat de stad Geel niet meer wenst lid te zijn van de projectvereniging de Merode vanaf
2020;
Overwegende de voorgestelde statutenwijziging van de projectvereniging de Merode bestaande uit:
- het schrappen van het lidmaatschap van de stad Geel
- de verlenging van de projectvereniging voor de periode 2020 tot en met 2025
- toevoeging dat er de gemeenten die deelnemen aan de Intergemeentelijke Erfgoeddienst
jaarlijks 0,07 euro per inwoner bijdragen voor de realisatie van projecten rond onroerend
erfgoed
Overwegende dat de aangepaste statuten ingaan vanaf 01.01.2020;
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, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Suzy Wouters,
Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Er wordt beslist om toe te treden tot de verlengde projectvereniging de Merode voor de
periode 2020-2025.
Art. 2.
Er wordt beslist om deel te nemen aan de Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst de
Merode voor de periode 2020-2025.
Art. 3.
De statuten van de projectvereniging de Merode worden goedgekeurd als volgt met ingang
van 01.01.2020:
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, 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 verlengd voor de periode 2020 tot en met 2025. 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 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.
Besturen die deelnemen aan de Intergemeentelijke Erfgoeddienst, dragen jaarlijks 0,07
euro/inwoner bij voor de realisatie van projecten rond onroerend erfgoed.
De hoogte van de bijdrage voor andere deelwerkingen 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 16 - 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 17 - 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 18 - 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).
7. Wijziging van het reglement op de verkoop van toeristisch materiaal.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Overwegende dat de stad toeristisch materiaal aanbiedt zoals brochures, sleutelhangers, …
en dat het billijk is hiervoor een vergoeding te vragen;
Overwegende dat de gemeenteraad het college van burgemeester en schepenen kan machtigen tot
het heffen van retributies zodat het college bevoegd is tot het vaststellen van de tarieven;
Overwegende dat op die manier vlotter kan ingespeeld worden op het wisselende aanbod van onder
andere folders en brochures en de prijs daarvoor;
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, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Suzy Wouters,
Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 25.10.2019 wordt een retributie geheven op de verkoop van toeristisch materiaal.
Art. 2.
De retributie is verschuldigd door de koper.
Art. 3.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
boek “Scherpenheuvel, het Jeruzalem van de lage landen”
€ 15,00
2.
sleutelhanger erfgoedwandeling
€ 1,00
3.
Boek “De verhalen van de Merode”
€ 15,00
4.
Boek “Terugblik op de Eerste Wereldoorlog,
Scherpenheuvel-Zichem”
€ 10,00
5.
folders, brochures, kaarten, boeken:
op basis van de werkelijke kostprijs
Art. 4.
Het vaststellen van het tarief van het materiaal in artikel 3 punt 4, wordt gedelegeerd aan het
college van burgemeester en schepenen gedurende de volledige geldigheid van het
retributiereglement.
Art. 5.
De retributie moet betaald worden bij de aankoop.
Art. 6.
Het retributiereglement van 28.03.2019 op de verkoop van toeristisch materiaal wordt
opgeheven met ingang van 25.10.2019.

8. Goedkeuren gratis grondafstand omgevingsvergunning OMV2019/00013V tot realisatie van
2 bouwloten voor halfopen bebouwing met gratis grondafstand gelegen Processieweg nr.
19 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Gelet op het decreet van 18.05.1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, en latere
wijzigingen;
Gelet op de aanvraag tot omgevingsvergunning met gratis grondafstand voor percelen gelegen langs
de
de Processieweg nr. 19 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, gekadastreerd 2 afdeling Zichem, sectie
D, nr(s). 329l, 329d2;
Overwegende dat een beslissing omtrent een omgevingsvergunning met gratis grondafstand
voorafgaandelijk dient voorgelegd aan de gemeenteraad;
Gelet op het feit dat de grondafstand voortvloeit uit het plan “Verbetering van voetweg Processieweg”
goedgekeurd door de gemeenteraad van Zichem in zitting van 20.09.1973;
Gelet op het ontwerp opgemaakt door Peeters Veronique, landmeter-experten, met adres
Leuvensesteenweg 25 te 3200 Aarschot;
Gelet op de bespreking;
Gaat over tot de goedkeuring van de gratis grondafstand bij de omgevingsvergunning
OMV2019/00013V – OMV_2019079748 (zie lot 4 met oppervlakte van 64ca) gelegen Processieweg
nr. 19 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, aangevraagd door Peeters Veronique, met adres
Leuvensesteenweg 25 te 3200 Aarschot;
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, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Suzy Wouters,
Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gratis grondafstand bij de omgevingsvergunning OMV2019/00013V – OMV_2019079748
(zie lot 4 met oppervlakte van 64ca) gelegen Processieweg nr. 19 te 3271 ScherpenheuvelZichem, aangevraagd door Peeters Veronique, met adres Leuvensesteenweg 25 te 3200
Aarschot, wordt goedgekeurd.
Art. 2.
Het strookje grond langsheen de Processieweg nr. 19 te 3271 Scherpenheuvel met
oppervlakte van 64ca volgens bijgevoegd metingsplan is bestemd om ingelijfd te worden in
het openbaar domein van de wegenis en dient gratis aan de stad afgestaan te worden voor
openbaar nut, mits een gunstig bodemattest de overdracht toelaat.
De bouwheer is gehouden alvorens te starten met de bouwwerken een dossier gratis
grondafstand (bodemattest, hypothecair getuigschrift, bij voorkeur ontwerpakte, verklaring
gratis grondafstand, 3x metingsplan gratis grondafstand, schattingsverslag wordt gevraagd
door de technische dienst en kosten worden doorgerekend) te bezorgen op de technische
dienst van de stad Scherpenheuvel-Zichem.
Art. 3.
De aanvrager verbindt zich ertoe, evenals zijn rechtsopvolgers, de onder artikel 2 vermelde
voorwaarde in een navolgende verkoopakte met betrekking tot de gronden in te lassen of te
doen inschrijven.
Art. 4.
Dit besluit wordt voor verder gevolg aan het omgevingsdossier toegevoegd.
9. Goedkeuren gratis grondafstand omgevingsvergunning OMV2019/00009V tot realisatie van
6 bouwloten geschikt voor halfopen bebouwing met grondafstand gelegen Bergstraat 24 te
3272 Scherpenheuvel-Zichem.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Gelet op de uitvoeringsbesluiten Ruimtelijke Ordening;

Overwegende dat overeenkomstig de artikels 11-14 van het besluit van de Vlaamse regering tot
uitvoering van het decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning een openbaar
onderzoek werd gehouden;
Gelet op de aanvraag tot omgevingsvergunning met gratis grondafstand (lot 9) voor de percelen
de
gelegen langs de Bergstraat 24 te 3272 Scherpenheuvel-Zichem, gekadastreerd 4 afdeling Testelt,
sectie D, nr(s). 229c, 230n, 228f;
Overwegende dat deze aanvraag tot omgevingsvergunning bij beveiligde zending ontvangen werd op
09.06.2019;
Overwegende dat de eigenaars van de aanpalende percelen in kennis gesteld zijn;
Overwegende dat het openbaar onderzoek georganiseerd van 10.08.2019 tot en met 09.09.2019;
Overwegende dat er een bezwaarschrift werd ingediend;
Overwegende dat een beslissing omtrent een aanvraag tot omgevingsvergunning met gratis
grondafstand dient voorgelegd aan de gemeenteraad;
Gelet op het ontwerp opgemaakt door B.V.B.A. Landmeterskantoor Peeters – Torfs met adres
Leuvensesteenweg 25 te 3200 Aarschot, waarbij het lot 9 met oppervlakte van 3a 18ca kosteloos zal
overgedragen worden tot het openbaar domein;
Gelet op de bespreking;
Gaat over tot de goedkeuring van de gratis grondafstand in de aanvraag tot omgevingsvergunning
OMV2019/00009V – OMV_2019074729 (zie lot 9 met oppervlakte van 3a 18ca) gelegen Bergstraat
nr. 24 te 3272 Scherpenheuvel-Zichem, aangevraagd door Peeters Veronique namens B.V.B.A.
Landmeterskantoor Peeters – Torfs met adres Leuvensesteenweg 25 te 3200 Aarschot;
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, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Suzy Wouters,
Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gratis grondafstand in de aanvraag tot omgevingsvergunning OMV2019/00006V –
OMV_2018137708 (zie lot 9 met oppervlakte van 3a 18ca) gelegen Bergstraat nr. 24 te 3272
Scherpenheuvel-Zichem, aangevraagd door PEETERS Veronique namens B.V.B.A.
Landmeterskantoor Peeters – Torfs met adres Leuvensesteenweg 25 te 3200 Aarschot,
wordt goedgekeurd.
Art. 2.
De strook grond langsheen de Bergstraat 24 te 3272 Scherpenheuvel met oppervlakte van
3a 18ca volgens de aanvraag tot omgevingsvergunning, is bestemd om ingelijfd te worden
in het openbaar domein van de wegenis en dient gratis aan de stad afgestaan te worden
voor openbaar nut, mits een gunstig bodemattest de overdracht toelaat.
Art. 3.
Het schepencollege wordt gemachtigd de nutsvoorzieningen en uitrusting van de wegenis op
kosten van de verkavelaar te bepalen.
Art. 4.
De bebouwbare loten mogen slechts vervreemd en bebouwd worden na :
- het indienen van een dossier gratis grondafstand (bodemattest, hypothecair getuigschrift
bij voorkeur ontwerpakte, verklaring gratis grondafstand, 3x metingsplan gratis
grondafstand, schattingsverslag wordt gevraagd door de technische dienst en kosten
worden doorgerekend);
- na afbraak van de bestaande constructies;
- na vergoeding van de kosten van de nutsvoorzieningen;
- na afgifte van het vrijwarend attest.
Art. 5.
De aanvrager verbindt zich ertoe, evenals zijn rechtsopvolgers, de onder artikel 2 vermelde
voorwaarde in de verkoopakte met betrekking tot de gronden in te lassen of te doen
inschrijven.
Art. 6
Dit besluit wordt voor verder gevolg aan het dossier tot omgevingsvergunning toegevoegd.
10. Kennisname van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en
OCMW Scherpenheuvel-Zichem in het kader van het project 'subsidieretentie'.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 01.07.2019 betreffende de
goedkeuring van de deelname aan de open oproep voor projecten ‘subsidieretentie’ van de provincie
Vlaams-Brabant;
Gelet op de beslissing van de deputatie Vlaams-Brabant van 29.08.2019 waarin de provincie VlaamsBrabant principieel de aangevraagde subsidie in het kader van subsidieretentie toe te kennen aan
Scherpenheuvel-Zichem;
Overwegende dat de goedkeuring in houdt dat OCMW Scherpenheuvel-Zichem 300.000 euro zal
toegekend krijgen ter prefinanciering van noodzakelijke investeringen aan de woningen van ouderen
en noodkopers die zelf niet over de financiële middelen beschikken om deze te financieren maar die
wel nodig zijn voor een betere woonkwaliteit en het betaalbaar maken van de energiefacturen;
Overwegende dat met het budget van 3000.000 euro 10 woningen gerenoveerd worden, elk voor een
budget van 30.000 euro en onder begeleiding van een renovatiebegeleider die door de provincie
Vlaams-Brabant ter beschikking wordt gesteld;
Overwegende dat er in het kader van dit proefproject de provincie Vlaams-Brabant een aantal
verwachtingen stelt naar de stad en het OCMW toe;
Overwegende dat de provincie Vlaams-Brabant de rechten en plichten tussen de provincie VlaamsBrabant en OCMW Scherpenheuvel-Zichem wenst vast te leggen in een
samenwerkingsovereenkomst en hiervoor een sjabloon ter beschikking stelt;
Overwegende dat de verdeling van de taken tussen de stad en het OCMW onderling verder zullen
besproken en vastgelegd worden tijdens de eerste stuurgroepvergadering van dit proefproject;
Overwegende dat er toekomstig voor deze stuurgroepvergadering afvaardiging zal moeten aangesteld
worden vanuit de stad en vanuit het OCMW;
Overwegende dat de provincie Vlaams-Brabant in haar planning voorzien heeft om het voortraject in
Scherpenheuvel-Zichem op te starten in juli 2021;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt kennis van de samenwerkingsovereenkomst in bijlage van dit
besluit dewelke afgesloten zal worden tussen de provincie Vlaams-Brabant en OCMW
Scherpenheuvel-Zichem in het kader van het proefproject SURE (subsidieretentie).
11. Voorlopige goedkeuring van het verzoek tot gedeeltelijke verplaatsing van een
gemeenteweg, gekend als voetweg nr. 31 uit de atlas der buurtwegen van Messelbroek.

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet houdende de gemeentewegen van 03.05.2019;
Overwegende dat de heer en mevrouw Roussard – Dejaeger, Oudestraat 33 te 3272
Scherpenheuvel-Zichem een verzoek hebben ingediend tot gedeeltelijke wijziging van de
gemeenteweg, gekend als voetweg nr. 31 uit de atlas der buurtwegen van Messelbroek, met
e
betrekking tot het gedeelte gelegen op de percelen 3 afdeling sectie A nr. 283x en nr. 283z,
eigendom van de aanvragers;
Overwegende dat deze percelen gelegen zijn in een goedgekeurde verkaveling;
Overwegende dat er geen fysieke aanwijzing van het bestaan van de weg zichtbaar is op het terrein;
Overwegende dat het heropenen van de weg op zijn werkelijke ligging ongunstig gelegen is voor
eventuele bouwplannen in de toekomst;
Gelet op de plannen opgemaakt door Hosbur bvba, Diestsestraat 175 te 3270 ScherpenheuvelZichem waarop het op te heffen deel van de weg staat afgebeeld in een rode kleur en waarbij het
nieuwe tracé in een groene kleur werd voorgesteld;
Gelet op het ontwerp van rooilijnplan met betrekking tot het nieuw te openen tracé van de weg;
Overwegende dat het op te heffen deel een lengte heeft van ongeveer 47m en het nieuwe tracé een
lengte heeft van ongeveer 40m;
Overwegende dat het nieuwe tracé reeds toegankelijk is en door de wijziging het statuut van
gemeenteweg verkrijgt;
Overwegende dat de wijziging geen gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid en het openbaar nut
ten goede komt;
Gelet op de verklaring van de aanvragers waaruit blijkt dat zij bereid zijn de kosten verbonden aan
deze wijziging op zich te nemen;
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, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Suzy Wouters,
Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het verzoek tot wijziging van een gemeenteweg, beter gekend als voetweg nr. 31 uit de atlas
der buurtwegen van Messelbroek, ingediend door de heer en mevrouw Roussard –
Dejaeger, Oudestraat 33 te 3272 Scherpenheuvel-Zichem, zoals voorgesteld op het plan
opgemaakt door Hosbur bvba, Diestsestraat 175 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem en waarbij
het op te heffen deel van de weg in een rode kleur en het nieuwe deel in een groene kleur
staat afgebeeld, wordt voorlopig goedgekeurd.
Art. 2.
Het ontwerp van rooilijnplan met betrekking tot het nieuwe tracé van de weg, opgemaakt
door Hosbur bvba, Diestsestraat 175 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, wordt voorlopig
goedgekeurd.
Art. 3.
Het college van burgemeester en schepenen dient het verzoek tot wijziging van de weg te
onderwerpen aan een openbaar onderzoek binnen de termijn van 30 dagen na deze
beslissing.
Art. 4.
Na het openbaar onderzoek wordt het verzoek tot wijziging van voetweg nr. 31 en het
ontwerp van rooilijnplan voor definitieve goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
12. Goedkeuring operationele overeenkomst in uitvoering van het 'reglement aanbod openbare
verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan hul lokale besturen'.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
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 door Fluvius een contract wordt aangeboden om vanaf 01.01.2020 de bestaande
verlichtingstoestellen van de openbare verlichting over te dragen aan de distributienetbeheerder;
Overwegende dat aan de hand van een inbrengwaarde jaarlijks een budget ter beschikking wordt
gesteld om de bestaande armaturen te vervangen door energiezuinige;
Overwegende dat de overgenomen installaties over een periode van 12 jaar worden afgeschreven,
met als doel het plan voor ‘verledding’ ten laatste tegen 2030 uit te voeren;
Overwegende dat het daarbij de bedoeling is om deze werken volgens een chronologie uit te voeren,
op basis van het goedgekeurde lichtplan;
Overwegende dat eerst de belangrijke verbindingswegen aangepakt worden én de locaties waar het
noodzakelijk is om ook de palen te vervangen, omwille van slijtage;
Overwegende dat zo binnen de vooropgestelde termijn op het volledige grondgebied de verlichting
kan aangepast worden;
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, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Suzy Wouters,
Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:

Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De operationele overeenkomst in uitvoering van het ‘reglement aanbod openbare verlichting
en diensten door de distributienetbeheerders aan hun lokale besturen’, opgesteld door
Fluvius System Operator cvba, wordt goedgekeurd.
Art. 2.
Een ondertekend exemplaar van deze overeenkomst wordt aan elke partij overgemaakt.
13. Vastlegging van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf op
20.11.2019 (19u30).
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 EcoWerf, een opdrachthoudende vereniging;
Gelet op de statuten van EcoWerf, een opdrachthoudende vereniging;
Gelet op de brief van 22.08.2019 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van EcoWerf op 20.11.2019 (19u30), die volgende agenda heeft:
1.
Samenstelling van het bureau
2.
Statutenwijziging
3.
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, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Suzy Wouters,
Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf op
20.11.2019 (19u30) en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de
volgende agendapunten worden goedgekeurd:
1.
Samenstelling van het bureau
2.
Statutenwijziging
6.
Diversen.
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van EcoWerf van 20.11.2019 (19u30) 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, 3012 Leuven.
14. Vastlegging van het mandaat voor de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf op
20.11.2019.
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 EcoWerf, een opdrachthoudende vereniging;
Gelet op het schrijven van 19.09.2019 met kenmerk PS/GB B19-0175 met de officiële uitnodiging tot
de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf op 20.11.2019, met volgende agendapunten:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering van 26.06.2019
3. Financiën: budgetten 2020, werkingsbijdragen 2020, opvraging gemeentelijke bijdrage
werkingskosten 2020 en omzetten naar kapitaal

4. Aanstelling bedrijfsrevisor boekjaren 2019-2020-2021
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
bijzondere 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:
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, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Suzy Wouters,
Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf, een
opdrachthoudende vereniging, op 20.11.2019 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 26.06.2019
3. Financiën: budgetten 2020, werkingsbijdragen 2020, opvraging gemeentelijke bijdrage
werkingskosten 2020 en omzetten naar kapitaal
4. Aanstelling bedrijfsrevisor boekjaren 2019-2020-2021
5. Diversen.
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de bijzondere algemene vergadering
van EcoWerf van 20.11.2019, 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 EcoWerf, Aarschotsesteenweg
210 te 3012 Leuven.
B1. Bijkomend punt ingediend door raadslid Devos betreffende het optrekken van de Eloonschalen.
Dit agendapunt wordt uitgesteld.
B2. Bijkomend punt ingediend door raadslid A. Claes betreffende zorgparkeren.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het toegelicht voorstel van de N-VA fractie met de vraag om een gebruikersreglement
betreffende zorgparkeren goed te keuren;
Overwegende dat het bestuur nog een aantal bijkomende inlichtingen wenst op te vragen bij besturen
die dit systeem reeds toepassen;
Gelet op de schorsing van de zitting van 21u.12 tot 21u.15;
Gelet op de bespreking;
Gaat over tot de stemming over het uitstel van het agendapunt naar een volgende gemeenteraad;
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, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:

Besluit:
Art. 4.
Dit agendapunt wordt uitgesteld tot de eerstvolgende gemeenteraad.

Mondelinge vragen

M1. Mondelinge vraag raadslid Van Nijlen.
De mondelingen vragen zijn opgenomen in het zittingsverslag.
M2. Mondelinge vraag raadslid R. Vancauwenbergh betreffende de Nieuwe Mechelsebaan.
De mondelingen vragen zijn opgenomen in het zittingsverslag.
M3. Mondelinge vraag raadslid R. Vancauwenbergh betreffende A. Nihoulstraat.
De mondelingen vragen zijn opgenomen in het zittingsverslag.
M4. Mondelinge vraag raadslid R. Vancauwenbergh betreffende Prattenborgstraat.
De mondelingen vragen zijn opgenomen in het zittingsverslag.
M5. Mondelinge vraag raadslid Wouters betreffende vuurwerk.
De mondelingen vragen zijn opgenomen in het zittingsverslag.
M6. Mondelinge vraag raadslid Wouters betreffende de verkeerssituatie aan Delhaize
Mannenberg.
De mondelingen vragen zijn opgenomen in het zittingsverslag.
M7. Mondelinge vraag raadslid Wouters betreffende wegwijzer dorp Testelt.
De mondelingen vragen zijn opgenomen in het zittingsverslag.
M8. Mondelinge vraag raadslid Vancauwenbergh betreffende Wijk de Stad.
De mondelingen vragen zijn opgenomen in het zittingsverslag.
M9. Mondelinge vraag raadslid Boudry betreffende ledenlijsten van verenigingen.
De mondelingen vragen zijn opgenomen in het zittingsverslag.
M10.

Mondelinge vraag raadslid A. Claes betreffende onderhoud kerkhoven.

De mondelingen vragen zijn opgenomen in het zittingsverslag.

M11. Mondelinge vraag raadslid L. Simon betreffende de rol van de gemeenteraad en
adviesorganen in meerjarenplanning.
De mondelingen vragen zijn opgenomen in het zittingsverslag.

Besloten zitting

15. Benoeming in vast verband van een algemeen directeur.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel (ref.
RPR.2008 (25)), goedgekeurd door de gemeenteraad van 31.05.2018;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 13.07.2018 houdende de benoeming op
proef van Eva Poelemans als algemeen directeur met ingang van 01.08.2018;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 16.07.2018 op verzoek
van betrokkene onbetaald gunstverlof heeft toegekend vanaf 01.08.2018 tot 31.08.2018;
Overwegende dat in toepassing van artikel 43 van de rechtspositieregeling de proefperiode met de
totale duur van de afwezigheden wordt verlengd aangezien betrokkene meer dan 20 werkdagen
afwezig is geweest (22 werkdagen onbetaald verlof in augustus 2018 en 2 ziektedagen in 2019)
tijdens de proefperiode;
Gelet op het verslag van het tussentijds evaluatiegesprek;
Gelet op het voorbereidend rapport van de externe deskundigen;
Gelet op de eindevaluatie van de proeftijd;
Overwegende dat het eindresultaat van de proeftijd gunstig is;
Overwegende dat Eva Poelemans eveneens voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden en de
aanwervingsvoorwaarden;
Gelet op de bespreking;
Gaat over tot de geheime stemming voor de benoeming in vast verband van Eva Poelemans als
algemeen directeur;
Eva Poelemans
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Eva Poelemans, geboren te Sint-Niklaas op 29.09.1979 en wonende Park ter Heide 34 te
3271 Scherpenheuvel-Zichem, die de volstrekte meerderheid der stemmen behaalde, wordt
met ingang van 05.09.2019 in vast dienstverband benoemd als algemeen directeur.

De voorzitter van de gemeenteraad sluit de vergadering om 22.10 uur.
Namens de gemeenteraad,
de algemeen directeur

de voorzitter van de gemeenteraad

Eva Poelemans

Marleen Van Meeuwen

