NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 28 NOVEMBER 2019
Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

Marie Jeanne Hendrickx: schepen;
Joris De Vriendt: raadslid verontschuldigd voor agendapunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35;
Geert Janssens, Suzy Wouters: raadsleden

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 24.10.2019
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De notulen van de zitting van 24.10.2019 worden goedgekeurd.
2. Buitengewone algemene vergadering Iverlek van 17.12.2019: 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 17.09.2019 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van Iverlek op 17.12.2019, die volgende agenda heeft:
1. Statutenwijziging a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen b. Verlenen van machtiging om de
beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten
dienovereenkomstig aan te passen.

2. Voorstel van fusie door overneming van de opdrachthoudende verenigingen PBE en Riobra door
de opdrachthoudende vereniging Iverlek:
2.1. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie. Inzonderheid
de erkenning Fluvius Zenne-Dijle als distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas.
2.2. Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur en
van de Commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door overneming door de
opdrachthoudende vereniging Iverlek van heel het vermogen, bestaande uit het volledige actief en
passief, alle rechten en verplichtingen, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te nemen
verenigingen PBE en Riobra, met juridische inwerkingtreding per 1 januari 2020 en fiscale
boekhoudkundige inwerkingtreding per 1 januari 2020.
De aandeelhouders kunnen één maand
voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap kennis nemen van het fusievoorstel,
voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 694 en 695 van het
Wetboek van Vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.
2.3. Goedkeuring van de fusie door overneming van PBE en Riobra door Iverlek overeenkomstig het
voorstel hiervoor vermeld onder punt 1.2, bij wijze van overdracht aan Iverlek van de algeheelheid van
hun vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd,
noch voorbehouden, mits toekenning aan de deelnemers van de overgenomen verenigingen van
nieuwe aandelen A en A’ van Iverlek (Fluvius ZenneDijle), en dit per activiteit netbeheer elektriciteit,
netbeheer aardgas, (kabel)netwerken, riolering, warmte en strategische participaties, zonder
aanduiding van nominale waarde, en volledig volstort. De aandelen zullen worden verdeeld onder de
desbetreffende deelnemers van de overgenomen verenigingen zonder opleg. De huidige toekenning
van één winstbewijs per activiteit waarvoor is toegetreden blijft behouden. En dit op basis van de
ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 30 juni 2019 en een definitieve ruilverhouding
vastgesteld op de balans per 31 december 2019. En overeenkomstige kapitaalwijzigingen.
2.4. Overeenkomstige aanpassing van het register van de deelnemers.
2.5. Goedkeuring van de statuten inclusief naamswijziging van de gefuseerde opdrachthoudende
vereniging Fluvius Zenne-Dijle.
2.6. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende
machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door overneming van PBE en
Riobra door Iverlek, en inzonderheid verlening van machtiging om : - de al dan niet vervulling van de
opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de fusie door overneming van PBE en Riobra
door Iverlek zoals vermeld onder punt 2.1. vast te stellen; - de verwezenlijking van deze fusie door
overneming vast te stellen; - het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de
hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving; - de
kapitaalverhoging vast te stellen en navenante aanpassing van de statuten; - het register van de
deelnemers aan te passen; - daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles
te doen wat nodig of nuttig kan zijn.
2.7. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande agendapunten 2.1. tot en
met 2.6 bij authentieke akte te doen vaststellen.
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen
activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door de raad van bestuur
opgestelde begroting 2020.
4. Code goed bestuur.
5. Statutaire benoemingen.
6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
7. Statutaire mededelingen.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de algemene vergadering van Iverlek op 17.12.2019 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
wordt goedgekeurd:

Art. 2.

Art. 3.

1. Statutenwijziging a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen b. Verlenen van machtiging
om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te doen vaststellen en de
statuten dienovereenkomstig aan te passen.
2. Voorstel van fusie door overneming van de opdrachthoudende verenigingen PBE en
Riobra door de opdrachthoudende vereniging Iverlek:
2.1. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie.
Inzonderheid de erkenning Fluvius Zenne-Dijle als distributienetbeheerder voor elektriciteit
en aardgas.
2.2. Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de Raad van
Bestuur en van de Commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door overneming
door de opdrachthoudende vereniging Iverlek van heel het vermogen, bestaande uit het
volledige actief en passief, alle rechten en verplichtingen, niets uitgezonderd, noch
voorbehouden, van de over te nemen verenigingen PBE en Riobra, met juridische
inwerkingtreding per 1 januari 2020 en fiscale boekhoudkundige inwerkingtreding per 1
januari 2020.
De aandeelhouders kunnen één maand voor de algemene vergadering
op de zetel van de vennootschap kennis nemen van het fusievoorstel, voormelde bijzondere
verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van
Vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.
2.3. Goedkeuring van de fusie door overneming van PBE en Riobra door Iverlek
overeenkomstig het voorstel hiervoor vermeld onder punt 1.2, bij wijze van overdracht aan
Iverlek van de algeheelheid van hun vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle
rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, mits toekenning aan de
deelnemers van de overgenomen verenigingen van nieuwe aandelen A en A’ van Iverlek
(Fluvius ZenneDijle), en dit per activiteit netbeheer elektriciteit, netbeheer aardgas,
(kabel)netwerken, riolering, warmte en strategische participaties, zonder aanduiding van
nominale waarde, en volledig volstort. De aandelen zullen worden verdeeld onder de
desbetreffende deelnemers van de overgenomen verenigingen zonder opleg. De huidige
toekenning van één winstbewijs per activiteit waarvoor is toegetreden blijft behouden. En dit
op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 30 juni 2019 en een
definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2019. En
overeenkomstige kapitaalwijzigingen.
2.4. Overeenkomstige aanpassing van het register van de deelnemers.
2.5. Goedkeuring van de statuten inclusief naamswijziging van de gefuseerde
opdrachthoudende vereniging Fluvius Zenne-Dijle.
2.6. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de
desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door
overneming van PBE en Riobra door Iverlek, en inzonderheid verlening van machtiging om :
- de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de
fusie door overneming van PBE en Riobra door Iverlek zoals vermeld onder punt 2.1. vast te
stellen; - de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen; - het
overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders vrij
te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving; - de kapitaalverhoging vast te
stellen en navenante aanpassing van de statuten; - het register van de deelnemers aan te
passen; - daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen
wat nodig of nuttig kan zijn.
2.7. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande agendapunten
2.1. tot en met 2.6 bij authentieke akte te doen vaststellen.
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door
de raad van bestuur opgestelde begroting 2020.
4. Code goed bestuur.
5. Statutaire benoemingen.
6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
7. Statutaire mededelingen.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Iverlek
op 17.12.2019 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 Iverlek/Fluvius, op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be

3. Buitengewone algemene vergadering IGS Hofheide van 18.12.2019: 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 é-mail van 04.10.2019 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van IGS Hofheide op 18.12.2019, die volgende agenda heeft:
1. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 26.06.2019.
2. Vaststelling van het budget 2020 en de meerjarenplanning.
3. Werking van het crematorium.
4. Varia.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, 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 IGS Hofheide op
18.12.2019 en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten wordt goedgekeurd:
1. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 26.06.2019.
2. Vaststelling van het budget 2020 en de meerjarenplanning.
3. Werking van het crematorium.
4. Varia.
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van IGS Hofheide op 18.12.2019 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.
4. Buitengewone algemene vergadering TMVS van 10.12.2019: 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 23.10.2019 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van TMVS op 10.12.2019, die volgende agenda heeft:
1. Toetredingen van deelnemers en naamswijziging van een deelnemer.
2. Actualisering van bijlage 1, 2 en 3 aan de statuten ingevolge toetredingen en naamswijziging
deelnmer.
3. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de dienstverlenende vereniging en het
ondernemingsplan 2019 – 2024 (cfr. Art. 459 en 432 DLB)
4. Begroting 2020 (cfr. artikel 432 DLB)
5. Vaststelling van code van goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB).
6. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten te wijzigen.
7. Goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging van de statuten.

8. Volmacht.
Varia
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, 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 TMVS op
10.12.2019 en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten wordt goedgekeurd:
1. Toetredingen van deelnemers en naamswijziging van een deelnemer.
2. Actualisering van bijlage 1, 2 en 3 aan de statuten ingevolge toetredingen en
naamswijziging deelnemer.
3. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de dienstverlenende vereniging en het
ondernemingsplan 2019 – 2024 (cfr. Art. 459 en 432 DLB).
4. Begroting 2020 (cfr. artikel 432 DLB).
5. Vaststelling van code van goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB).
6. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten te
wijzigen.
7. Goedkeuring van alle voorstellen tot wijziging van de statuten.
8. Volmacht.
Varia
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van TMVS op 10.12.2019 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 TMVS, Stropstraat 1 te 9000
Gent.
5. Algemene vergadering Cipal dv van 12.10.2019: agenda en mandaatverlening aan de
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 Cipal dv;
Gelet op de statuten van Cipal dv;
Gelet op de oproepingsbrief voor de algemene vergadering van Cipal dv op 12.12.2019 die volgende
agenda bevat:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers.
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2020 met inbegrip van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie.
3. Vaststelling van de code van goed bestuur van Cipal dv.
4. Rondvraag.
5. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:

Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de algemene vergadering van Cipal dv op 12.12.2019 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
wordt goedgekeurd:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers.
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2020 met inbegrip van de
te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie.
3. Vaststelling van de code van goed bestuur van Cipal dv.
4. Rondvraag.
5. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Cipal
dv van 12.12.2019 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 Cipal dv, Bell-Telephonelaan
2D, te 2440 Geel.
6. Stuurgroep wijk-werken en delegatie beslissing toegelaten activiteiten wijk-werken.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 07.07.2017 betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van
de zesde staatshervorming;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29.09.2017 betreffende wijk-werken;
Overwegende dat IGO div optreedt als organisator van het wijk-werken (opvolger van het PWA) voor
29 (van de 30) lokale besturen van het arrondissement Leuven;
Gelet op de vragen van IGO div per mail tot oprichting van een stuurgroep wijk-werken en de
afvaardiging van een mandataris voor deze stuurgroep en tot delegatie van de bevoegdheid van de
gemeenteraad aan de raad van bestuur van IGO div inzake het aanvragen van afwijkingen op de
Vlaamse activiteitenlijst voor activiteiten uit te voeren door wijk-werkers;
Overwegende dat IGO div meer betrokkenheid van de lokale besturen wil bekomen door de oprichting
van een stuurgroep wijk-werken die een tweetal keer per jaar samenkomt en die aansluit bij het
bestaand IGO-overleg van de voorzitters bijzonder comité sociale dienst/schepenen van welzijn (dit
overleg komt vier maal per jaar samen);
Overwegende dat elk lokaal bestuur zelf kan beslissen welke politiek mandataris het afvaardigt voor
deze stuurgroep maar dat IGO div voorstelt om de voorzitter bijzonder comité sociale dienst of de
schepen van welzijn aan te duiden als afgevaardigde van de stuurgroep;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12.11.2019 tot principieel
akkoord met de oprichting van een stuurgroep wijk-werken bij IGO div en tot voordracht aan de
eerstvolgende gemeenteraad van de afvaardiging van Marie Jeanne Hendrickx, schepen van welzijn
in de stuurgroep wijk-werken en van Tony Vancauwenbergh, schepen van sociale economie, als
plaatsvervanger in deze stuurgroep;
Gelet op de lijst van de Vlaamse overheid met toegestane activiteiten die wijk-werkers mogen
uitvoeren;
Overwegende dat de gemeenteraad van elk lokaal bestuur zelf kan beslissen om afwijkingen toe te
staan op deze lijst en dat het lokaal bestuur er ook voor kan kiezen om de beslissing tot afwijking te
delegeren naar IGO div als organisator van het wijk-werken;
Gelet op het voorstel van IGO div om omwille van redenen van gelijkheid, continuïteit en
administratieve ontlasting voor alle 29 lokale besturen de bevoegdheid tot aanvragen van afwijkingen
te delegeren van de gemeenteraad naar de raad van bestuur van IGO aangezien de 29 lokale
besturen vertegenwoordigd zijn in deze raad van bestuur;
Gelet op de bespreking in het managementteam van 12.11.2019;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12.11.2019 tot principieel
akkoord om de bevoegdheid inzake het aanvragen van afwijkingen op de Vlaamse activiteitenlijst voor
activiteiten uit te voeren door wijk-werkers te delegeren van de gemeenteraad aan de raad van
bestuur van IGO div;
Gelet op de bespreking;
Marie Jeanne Hendrickx
Ja:
21

Neen:
2
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Tony Vancauwenbergh
Ja:
22
Neen:
1
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad gaat akkoord met de oprichting van een stuurgroep wijk-werken bij IGO
div.
Art. 2.
Marie Jeanne Hendrickx, schepen van welzijn wordt afgevaardigd in de stuurgroep wijkwerken en Tony Vancauwenbergh, schepen van sociale economie, wordt afgevaardigd als
plaatsvervanger in deze stuurgroep.
Art. 3.
De gemeenteraad beslist om de bevoegdheid inzake het aanvragen van afwijkingen op de
Vlaamse activiteitenlijst voor lokale activiteiten uit te voeren door wijk-werkers te delegeren
aan de raad van bestuur van IGO div.
7. Kennisneming principiële goedkeuring herwaardering functies niveau E naar niveau D.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18.02.2019 waarbij de
principes en aandachtspunten van het nieuw organogram fase 2 van het lokaal bestuur
Scherpenheuvel-Zichem principieel zijn goedgekeurd;
Overwegende dat een van de goedgekeurde principes is:
“Er wordt gestreefd naar een billijke verloning voor iedereen.
Inhoudelijk vergelijkbare jobs worden soms verschillend verloond. Deze verschillen worden maximaal
weggewerkt: dit kan zowel door het aanpassen van de verloning als door aanpassing van het
takenpakket.
Er wordt naar gestreefd dat het laagste verloningniveau binnen de organisatieniveau D is.”
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op 18.11.2019 principieel akkoord is
gegaan om in het nieuw organogram fase 2 de functies van niveau E te herwaarderen naar niveau D;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van het college van burgemeester en
schepenen van 18.11.2019 om principieel akkoord te gaan om in het nieuw organogram fase
2 de functies van niveau E te herwaarderen naar niveau D.
8. Goedkeuring van het dienstreglement van de bibliotheek.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen;
Overwegende dat een aantal aanpassingen noodzakelijk zijn aan het bestaande dienstreglement van
de openbare bibliotheek;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het dienstreglement van de openbare bibliotheek wordt goedgekeurd als volgt:

Art.1 De openbare bibliotheek van Scherpenheuvel-Zichem is vrij toegankelijk voor
iedereen; zij is een democratische instelling.
De collecties gedrukte en audiovisuele materialen, de dienstverlening en de
uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften
aan ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking.
Art.2 De openingstijden zijn de volgende :
maandag
:
09.30-12.00
&
dinsdag
:
09.30-12.00
&
woensdag
:
donderdag
:
09.30-12.00
vrijdag
:
09.30-12.00
&
zaterdag
:
09.30-13.00

15.30-20.00
15.30-18.00
14.00-19.00
15.30-18.00

De deuren van de bibliotheek worden 10 minuten voor sluitingstijd gesloten; enkel de
bezoekers die al aanwezig zijn in de bibliotheek worden nog geholpen.
Art.3 Men wordt ingeschreven op voorlegging van het identiteitsbewijs.
Voor inschrijving van jongeren onder 14 jaar is de toestemming van de ouders of voogd
vereist.
Iedereen die wordt ingeschreven ontvangt kosteloos een lezerspasje. Bij verlies wordt tegen
betaling een nieuw lezerspasje afgeleverd. Verlies of diefstal van de lenerskaart moet
onmiddellijk gemeld worden. Ook een adresverandering, verandering van telefoon- of GSMnummer of verandering van e-mailadres moet aan de balie gemeld worden.
Het aanbieden van de lenerskaart of de elektronische identiteitskaart is noodzakelijk voor de
registratie van het ontlenen en/of verlengen van materialen.
Art.4 Men volgt steeds de richtlijnen van het bibliotheekpersoneel.
Art.5 De bibliotheek is uitgerust met een systeem van zelfscanning. Materialen die
teruggebracht worden, worden in een intelligente inleverkast of inleversluis geplaatst.
Materialen die door de lener worden ontleend, worden aan de zelfscanbalie gescand na het
inlezen van de lenerskaart of identiteitskaart.
Het ontlenen van bibliotheekmaterialen is kosteloos.
Art.6 Per lener kunnen maximaal 6 boeken, 6 tijdschriften, 6 stripverhalen, 6 cd's en 6 dvd’s
ontleend worden.
De bibliothecaris is gemachtigd om te bepalen welke materialen al dan niet bijkomend
ontleend kunnen worden.
De uitleentermijn van boeken, tijdschriften, stripverhalen, cd’s en dvd’s bedraagt 3 weken.
Taalcursussen worden ontleend voor een periode van 2 maanden.
Van 25 juni tot 15 augustus wordt, weliswaar alleen op vraag van de lener, een dubbele
uitleenperiode toegestaan.
Een éénmalige verlenging van de werken is mogelijk voor zover de werken niet door andere
leners aangevraagd zijn.
Werken die voor verlenging aangeboden worden, worden verlengd voor een periode van 3
weken. Bij online of telefonisch verlengen of bij verlenging in de bibliotheek zonder dat het
materiaal aangeboden wordt, wordt de verlenging beperkt tot 7 dagen.
Verlengde werken kunnen bij inlevering niet op de kaart van een familielid ontleend worden.
Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus mogen maximaal 12 boeken, 12 tijdschriften,
12 stripverhalen, 12 cd's en 12 dvd’s ontleend worden.
Met het oog op vakantie wordt 2 maal per jaar een dubbele uitleentermijn toegestaan.
Met een lerarenkaart worden boeken voor een dubbele uitleenperiode ontleend; verlenging
van deze materialen is niet mogelijk.

Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus worden er geen materialen ontleend op een
lerarenkaart.
Leraren en leraren in opleiding kunnen ook een kamishibai-verteltheater en kamishibaiverhalen ontlenen voor een periode van 3 weken.
Bij het overschrijden van de uitleentermijn volgt een aanmaning via e-mail of per brief. Indien
men niet reageert op verschillende aanmaningen kan een aangetekend schrijven volgen. Als
ook hierop geen reactie komt kan er een deurwaarder aangesteld worden. Alle kosten zijn
ten laste van de lener.
Het maningsgeld dient betaald te worden ook al werd geen maning ontvangen.
Verschuldigde sommen worden aan de betaalautomaat betaald.
Reserveren van werken die uitgeleend zijn is tegen betaling mogelijk. De betaling gebeurt bij
de aanvraag. De lener wordt schriftelijk, telefonisch of via e-mail verwittigd. De
gereserveerde materialen blijven twee weken ter beschikking van de aanvrager.
Werken die niet voorhanden zijn kunnen in het raam van het reglement op leenverkeer
onder bibliotheken (IBL) worden aangevraagd. De hieraan verbonden kosten vallen ten laste
van de aanvrager.
Art.6 bis E-readers en e-boeken in de bibliotheek
Een e-reader is een toestel waarop je digitaal boeken kan lezen.
Algemene voorwaarden
Wie lid is van de bibliotheek van Scherpenheuvel-Zichem en 16 jaar of ouder is kan een ereader met daarop een aantal e-boeken ontlenen.
Uitleenprocedure
Een e-reader en de gewenste e-boeken kunnen online via de catalogus of aan de balie
gereserveerd worden. Er kunnen maximaal 5 e-boeken ontleend worden.
Een bibliotheekmedewerker maakt de e-reader klaar.
De e-reader met daarop één e-boek of meerdere e-boeken wordt ontleend voor een periode
van 3 weken.
Per lenerskaart kan slechts 1 e-reader ontleend worden.
Het afhalen en terugbrengen van de e-reader kan alleen aan de balie. De e-reader mag
nooit in de inleversluis gestopt worden !
Bij het terugbrengen zal een bibliotheekmedewerker de e-reader controleren op schade en
ongeoorloofd gebruik (zie gebruiksvoorwaarden).
E-boeken van de bib op je eigen tablet of e-reader lezen is niet mogelijk.
Gebruiksvoorwaarden
De lener ontvangt de e-reader volledig opgeladen en in goede staat.
De e-reader wordt steeds uitgeleend met een beschermhoes en moet, om schade te
voorkomen, tijdens de hele uitleenperiode in deze hoes blijven zitten.
Het is niet toegestaan om de e-reader door te geven aan derden.
De lener is verantwoordelijk voor de e-reader en behandelt die met de grootste zorg.
De geleende e-reader mag enkel gebruikt worden voor het lezen van e-boeken die door de
bibliotheek van Scherpenheuvel-Zichem op het toestel werden geplaatst.
Het kopiëren, verwijderen en/of toevoegen van e-boeken door de lener is niet toegestaan.
Voor het reserveren, het laattijdig inleveren en verlies of beschadiging van de e-reader
gelden de tarieven van boeken.
De lener neemt bij de eerste ontlening van een e-reader kennis van de algemene
voorwaarden, de uitleenprocedure en de gebruiksvoorwaarden i.v.m. het ontlenen van ereader die in een aparte afsprakennota opgenomen zijn en die de lener ondertekent.
Art.7 De uitleningen zijn persoonlijk; het geleende mag niet verder worden uitgeleend.
De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken; bij het ontvangen van
een beschadigd werk dient hij het personeel te verwittigen, zo niet wordt aangenomen dat de
lener het materiaal in volledige en goede toestand ontvangen heeft. Worden bij de inlevering
toch beschadigingen vastgesteld, dan kan de lener hiervoor verantwoordelijk gesteld
worden.

De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken. Bij verlies of beschadiging moet hij
zorgen voor vervanging van het materiaal. Voor werken die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt
een door de gemeenteraad bepaald bedrag aangerekend. Bovendien blijft in het laatste
geval het beschadigde werk in het bezit van de bibliotheek.
Art.8 Naslagwerken en dagbladen kunnen enkel in de bibliotheek geraadpleegd worden;
tijdschriften kunnen, op het laatste nummer na, ontleend worden.
Art.9 De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen
op het personeel.
Art.10 Bij de collectievorming wordt in de mate van de mogelijke rekening gehouden met de
wensen van de lener : suggesties kunnen aan de balie ingediend worden.
Art.11 In de bibliotheek geldt een rook- en eetverbod.
Uitzondering: bij door de bibliotheek georganiseerde activiteiten mag er ook in welbepaalde
andere gedeelten van de bibliotheek gegeten worden.
Art.12 Dieren, uitgezonderd geleidehonden, worden niet toegelaten.
De bib betreden op skeelers, rolschaatsen of steps is niet toegelaten.
Art.13 In de leeshoek dient de gebruiker ervoor te zorgen dat de studie-atmosfeer niet
verstoord wordt.
Art.14 Het gebruik van het internet is gratis (voor zowel de pc’s van de bibliotheek als voor
de eigen toestellen), maar mag niet gebruikt worden voor:
iIlegale doeleinden
het zonder toestemming kopiëren / downloaden van gegevens of bestanden waarop
auteursrechten berusten of andere inbreuken op intellectuele eigendomsrechten
het trachten af te luisteren van het netwerkverkeer
het trachten in te breken in een computer, databank of netwerk
Vooraf reserveren is wenselijk. Elke surfbeurt is beperkt tot 45 minuten. Verlenging is
mogelijk indien er geen andere reservaties genoteerd werden.
De bibliotheek stelt pc’s ter beschikking voor zowel internetopzoekingen als opzoekingen in
de catalogus. Het is niet toegestaan de instellingen van de pc’s (proberen) aan te passen,
software te installeren, of randapparatuur aan te sluiten. Ook het wijzigen of trachten te
omzeilen van de beveiliging van de pc is strikt verboden. Het downloaden van gegevens op
USB-sticks of andere media is niet toegestaan.
Zonder lenerskaart kan er geen gebruik gemaakt worden van een internet-pc.
De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet beschikbaar
zijn van internet.
De bibliotheek kan op geen enkele wijze garant staan of aansprakelijk gesteld worden voor
de kwaliteit van de op internet aangeboden informatie.
Het niet naleven van dit dienstreglement of het misbruiken van de pc's of de toegang tot
internet leidt tot sancties, al naargelang de aard van de inbreuk:
tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van internet
tijdelijke of definitieve uitsluiting van de bibliotheek
Art.15 Door zich in te schrijven in de openbare bibliotheek verklaart de gebruiker zich
akkoord met dit reglement waarvan bij inschrijving een exemplaar wordt overhandigd.
Alle onvoorziene gevallen worden met de bibliothecaris geregeld.
Art.16 Het beheersorgaan kan een lener op voorste van de bibliothecaris de toegang tot de
bibliotheek ontzeggen.

9. Goedkeuring van de ontwerpakte met betrekking tot de gratis grondafstand in de
verkaveling Op 't Zand.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14.09.2017 houdende de goedkeuring van het
nieuwe tracé van de wegenis in de verkaveling A/25/2017 en de gratis grondafstand van de nieuwe
wegenis;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14.09.2017 houdende de goedkeuring van het
wegenisdossier met betrekking tot de nieuwe wegenis in de verkaveling A/25/2017;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 30.10.2017 houdende het
afleveren van een verkavelingsvergunning A/25/2017 tot realisatie van 11 bouwloten (3 voor open
bebouwing en 8 voor halfopen bebouwing per twee gekoppeld) met wegenis- en rioleringswerken en
gratis grondafstand gelegen Testeltsesteenweg te 3271 Scherpenheuvel-Zichem aan De Bie Stijn
namens B-Apart bvba met adres Begijnenweide 3 te 2800 Mechelen;
Overwegende dat de strook grond gratis, vrij en onbelast en met gunstig bodemattest dient
overgedragen te worden aan de stad om ingelijfd te worden in het openbaar domein;
Gelet op het opmetingsplan van 06.08.2019, opgemaakt door landmeter-expert Bruno Van Dessel,
landmeter bij ADM Topo, Veldkant 10 te 2550 Kontich, waarop de af te staan strook grond staat
afgebeeld in een grijze kleur en waaruit blijkt dat de oppervlakte van het perceel 12a12ca05dm²
bedraagt;
Overwegende dat de gratis grondafstand gebeurt om reden van openbaar nut;
Gelet op de ontwerpakte, opgemaakt door bvba Notaris Rita Heylen, Binnenweg 21 te 2220
Heist-op-den-Berg, met betrekking tot de gratis grondafstand;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
e
Art. 1.
De strook grond, gekadastreerd 5 afdeling sectie A nr. 134H2, met een oppervlakte van
12a12ca05dm², zoals afgebeeld in een grijze kleur op het opmetingsplan van 06.08.2019,
opgemaakt door landmeter-expert Bruno Van Dessel, landmeter bij ADM Topo, Veldkant 10
te 2550 Kontich, wordt kosteloos overgenomen.
Art. 2.
Deze verwerving geschiedt om reden van openbaar nut om ingelijfd te worden in het
openbaar domein.
Art. 3.
De ontwerpakte opgemaakt door bvba Notaris Rita Heylen, Binnenweg 21 te 2220
Heist-op-den-Berg wordt goedgekeurd en maakt integraal deel uit van deze beslissing.
10. Goedkeuring toetredingsovereenkomst Riopact.
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 er door Riopact een toetredingsovereenkomst wordt opgesteld om vanaf
01.01.2020 de openbare riolering in beheer te nemen;
Overwegende dat aan de hand van een inbrengwaarde jaarlijks een budget ter beschikking wordt
gesteld om in te staan voor het onderhoud en beheer van de openbare riolering;
Overwegende dat ook de (lopende) investeringsdossiers inbegrepen zijn in de overdracht en alle
huisaansluitingen gerealiseerd worden door de nieuwe rioolbeheerder;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, AnneSophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Christini Gounakis, Rita Devos
Neen:
Onthouding:
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Rudi Vancauwenbergh
Besluit:
Art. 1.
De toetredingsovereenkomst Riopact voor de overdracht van de openbare riolering,
opgesteld door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening wordt goedgekeurd.
Art. 2.
Een ondertekend exemplaar van deze overeenkomst wordt aan elke partij overgemaakt.
11. Ondertekening van de beginselverklaring diervriendelijke gemeente (Label 2.0).
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de beginselverklaring diervriendelijke gemeente (label 2.0), voorgesteld door de provincie
Vlaams-Brabant;
Overwegende dat de stad al in 2016 het label ‘diervriendelijke gemeente’ heeft behaald;
Overwegende dat de stad aan de voorwaarden voor de beginselverklaring diervriendelijke gemeente
(label 2.0) kan voldoen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De beginselverklaring voor een diervriendelijke gemeente (label 2.0), zoals wordt
voorgesteld door de provincie Vlaams-Brabant, wordt ondertekend.
Art. 2.
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van deze
beginselverklaring.

12. Beslissing betreffende de verderzetting van de deelname aan het project
‘Intergemeentelijke Natuur- & Landschapsploegen’ in de periode 2020-2025.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 05.12.2013, houdende goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst 2014-2015 tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten en IGO
div. in het kader van de verduurzaming van het project ‘Intergemeentelijke Natuur- &
Landschapsploegen’;
Overwegende dat deze samenwerkingsovereenkomst verlengd werd voor respectievelijk 2016, 2017
en 2018-2019 en nog loopt tot 31.12.2019;
Overwegende dat de provincie Vlaams-Brabant een opvolging voorziet voor deze
samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2020-2025;

Overwegende dat de nieuwe samenwerkingsovereenkomst algemeen de uitvoering van gemeentelijke
natuurprojecten door middel van sociale tewerkstelling tot doel heeft;
Overwegende dat in deze samenwerkingsovereenkomst de Intergemeentelijke Natuur- en
Landschapsploegen als sterk instrument worden beschouwd voor het realiseren van een
kimaatbestendig en biodivers landschap via versterking van robuuste groen-blauwe netwerken in de
open ruimte en een groen-blauwe dooradering tot in de bebouwde ruimte;
Overwegende dat via deze samenwerkingsovereenkomst jaarlijks een vooraf afgesproken
actieprogramma uitgevoerd wordt op basis van een gegarandeerd urenpakket;
Gelet op de collegebeslissing van 24.06.2019, houdende de verderzetting van de deelname aan het
project ‘Intergemeentelijke Natuur- & Landschapsploegen’ in de periode 2020-2025;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad beslist deel te nemen aan het project ‘Intergemeentelijke Natuur- en
Landschapsploegen 2020-2025’.
Art. 2.
De gemeente neemt deel aan de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen met
2.450 uren (min. 725 uren) waarbij 1450 uren = 1 VTE, met als kostprijs een maximale
bijdrage (vrijstelling BTW mits exclusiviteit) van:
• 49.500 euro per VTE voor 2020
• 51.480 euro per VTE voor 2021
• 51.995 euro per VTE voor 2022
• 52.515 euro per VTE voor 2023
• 53.040 euro per VTE voor 2024
• 53.570 euro per VTE voor 2025.
Art. 3.
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het provinciebestuur Vlaams-Brabant en
aan IGO.
13. Goedkeuring reglement zorgparkeren.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het toegelicht voorstel van de N-VA fractie over de organisatie van het Zorgparkeren in
Scherpenheuvel-Zichem;
Overwegende dat er een aantal acties nodig zijn om het Zorgparkeren te kunnen invoeren;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad keurt het “gebruiksreglement zorgparkeren” voor Scherpenheuvel-Zichem
goed:
GEBRUIKSREGLEMENT ZORGPARKEREN:
Artikel 1: Definities
Zorgparkeren: een initiatief van de stad Scherpenheuvel-Zichem waarbij een bewoner een
plaats voor zijn inrit of garage ter beschikking stelt aan zorgverstrekkers tijdens de uitvoering

van de zorg. De zorg kan op een andere locatie plaatsvinden dan de locatie van de
inrit/garage.
De aanbieder: de persoon die het actueel , rechtmatig en exclusief gebruiksrecht (vb. de
huurder, de eigenaar, vruchtgebruiker, ...) uitoefent op een garage en die toelaat dat de
zorgverstrekker zijn voertuig gratis parkeert op de plaats voor zijn inrit of garage tijdens de
duur van het huisbezoek en dit maximum voor de duur van 30 minuten.
De zorgverstrekker: de persoon die een huisbezoek aflegt en die beschikt over een
parkeerkaart van het project Zorgparkeren. De zorgverstrekker is in het bezit van een RIZIVnummer of inschrijvingsbewijs van verzorgende uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap.
Stad Scherpenheuvel-Zichem: gemeentelijk bestuur, beheerder van het project
“Zorgparkeren”.
De plaats voor een inrit of garage: de (parkeer)plaats op het openbaar domein voor een inrit
of garage die als parkeerplaats ter beschikking wordt gesteld aan de zorgverstrekker voor de
duur van de zorg en dit maximum voor de duur van 30 minuten.
De parkeerkaart “Zorgparkeren”: een parkeerkaart, kosteloos ter beschikking gesteld door
de Stad Scherpenheuvel-Zichem aan de zorgverstrekker. Deze parkeerkaart bevat het gsmnummer waarop de zorgverstrekker tijdens het gebruik van de plaats voor een inrit of
garage bereikbaar is.
De sticker “Zorgparkeren”: Een sticker, kosteloos ter beschikking gesteld door de Stad
Scherpenheuvel-Zichem aan de aanbieder, die, door deze sticker aan te brengen aan de
inrit of garage, aangeeft dat de plaats voor de inrit/garage door de zorgverstrekker kan
aangewend worden als parkeerplaats voor zijn voertuig.
De zorgverstrekkers en de aanbieders zijn verplicht om dit reglement te respecteren.
Artikel 2: Doelgroep en toepassingsgebied
Dit gebruikersreglement is van toepassing op alle zorgverstrekkers en aanbieders van een
plaats voor een inrit of garage in functie van Zorgparkeren op het volledige grondgebied van
de stad Scherpenheuvel-Zichem.
Voor de zorgverstrekker geldt dat hij door louter voorleggen van de parkeerkaart
“Zorgparkeren” in de wagen zonder enig voorbehoud de bepalingen van het
gebruikersreglement aanvaardt.
Van deze bepalingen kan enkel worden afgeweken mits een voorafgaand akkoord van de
Stad Scherpenheuvel-Zichem.
Artikel 3: De aanbieder
-De aanbieder mag geen plaats voor een inrit of garage ter beschikking stellen, waarvan de
garage bestemd is voor gemeenschappelijk gebruik en waarvan de aanbieder niet de enige
rechtmatige gebruiker is;
-De aanbieder staat toe dat de Stad Scherpenheuvel-Zichem de plaats voor een inrit of
garagepoort via haar website op een kaart of lijst aanduidt;
-De aanbieder staat toe dat de zorgverstrekker, die de parkeerkaart “Zorgparkeren”
zichtbaar achter de voorruit van zijn voertuig aanbrengt, dit voertuig op de plaats voor een
inrit of garage parkeert tijdens de duur van het huisbezoek en met een maximum duur van
30 minuten.
-Het ter beschikking stellen van de plaats voor een inrit of garagepoort gebeurt kosteloos. In
geen geval is een vergoeding verschuldigd voor het gebruik, ook al wordt de maximum duur
van het gebruik overschreden;
-De aanbieder brengt de sticker zichtbaar aan op de garagepoort of voor een inrit op een
hoogte van +/- 1.5m te rekenen vanaf de begane grond (= ongeveer de dakhoogte van een
wagen), zodat hij zichtbaar is voor de zorgverstrekker;
-De aanbieder mag de plaats voor een inrit of garagepoort niet reserveren of voorbehouden
voor voertuigen andere dan het voertuig van de aanbieder zelf, waarvan de nummerplaat
aangebracht is op de garagepoort. Het aanmelden van de plaats voor een inrit of
garagepoort houdt in dat alle zorgverstrekkers rechtmatig gebruik kunnen maken van de
plaats;
-De aanbieder verwijdert de sticker én meldt de plaats voor zijn inrit of garage af bij de Stad
Scherpenheuvel-Zichem, wanneer de plaats niet meer ter beschikking is;
Artikel 4: De zorgverstrekker

-De zorgverstrekker is verplicht een geldig gsm-nummer waarop hij tijdens het gebruik van
de parkeerplaats bereikbaar is, te vermelden op de Parkeerkaart “Zorgparkeren”. Wanneer
dit telefoonnummer wijzigt moet de gebruiker dit onmiddellijk doorgeven via de Stad
Scherpenheuvel-Zichem en een nieuwe parkeerkaart “Zorgparkeren” aanvragen. Een
parkeerkaart zonder actueel telefoonnummer, is ongeldig en onbruikbaar en moet
teruggegeven worden aan de Stad Scherpenheuvel-Zichem.
-De zorgverstrekker legt de parkeerkaart “Zorgparkeren” zichtbaar in het voertuig achter de
voorruit wanneer hij gebruik maakt van een plaats voor een inrit of garage.
-De zorgverstrekker legt de parkeerschijf op het uur van aankomst ter controle;
-De zorgverstrekker leeft de verkeersregels na en mag geen gebruik maken van zones
bestemd voor voetgangers of deze hinderen.
-De zorgverstrekker verplaatst het voertuig zo snel mogelijk op eenvoudig verzoek van de
aanbieder.
-Het is de zorgverstrekker niet toegelaten:
•Een plaats voor een inrit of garage op te eisen van een aanbieder, bijvoorbeeld
wanneer er andere voertuigen geparkeerd staan: de Parkeerkaart “Zorgparkeren”
biedt een parkeermogelijkheid, geen garantie;
•De parkeerkaart “Zorgparkeren” te gebruiken buiten het kader van dit project,
bijvoorbeeld door te parkeren op een plaats voor een inrit of garage zonder
parkeersticker “Zorgparkeren”;
•Misbruik te maken van de zorgparkeerplaatsen door deze te gebruiken indien men
geen zorg verstrekt;
•De plaats voor een inrit of garage te gebruiken indien er geen geldig mobiel
telefoonnummer op de parkeerkaart “Zorgparkeren” staat vermeld;
•Op welke wijze ook, een plaats voor een inrit of garage te reserveren of zich te laten
voorbehouden;
•Een vergoeding te betalen aan de aanbieder van een plaats voor een inrit of garage;
•De parkeerkaart “Zorgparkeren” te laten gebruiken door derden.
•Een plaats voor een inrit of garage te gebruiken wanneer hij de parkeerkaart
“Zorgparkeren” niet bij heeft;
•De parkeertermijn van max. 30 minuten te overschrijden;
-De zorgverstrekker is verplicht zich af te melden bij de Stad Scherpenheuvel-Zichem én de
parkeerkaart “zorgparkeren” terug te bezorgen aan de stad wanneer hij de deelname aan
zorgparkeren stopzet of niet langer voldoet aan de voorwaarden voor het gebruik van de
parkeerkaart.
Artikel 5: Slotbepalingen
-De Stad Scherpenheuvel-Zichem is bij de uitvoering van het “Zorgparkeren” -project op
geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele gevallen van schade aan inrij van welke
aard of oorzaak ook.
-Dit gebruikersreglement kan ten allen tijde door de Stad Scherpenheuvel-Zichem worden
aangepast of stopgezet, indien dit noodzakelijk blijkt voor de veiligheid of noodwendigheden
van het 'Zorgparkeren' project.
-De politie blijft bevoegd bij eventuele conflicten over het gebruik van de inrit. De politie kan
indien nodig overgaan tot het vaststellen van een inbreuk.
-Op dit reglement en alle betwistingen is het Belgisch recht van toepassing. Alleen de
Belgische rechtbanken zijn desgevallend bevoegd.

Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.

Artikel 6: Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 01.04.2020.
De gemeenteraad gaat akkoord met de realisatie van voorbehouden parkeerplaatsen voor
zorgverstrekkers op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem.
Het stadsbestuur informeert de inwoners en de zorgverstrekkers over het Zorgparkeren via
verschillende communicatiekanalen.
De acties vermeld in artikel 1,2 en 3 worden gerealiseerd tegen 01.04.2020.

14. Vaststelling van het belastingreglement op de brandstofdistributieapparaten.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;

Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos
Neen:
Rudi Vancauwenbergh
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Aanslagjaar en belastbaar feit
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2022 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de
brandstofdistributieapparaten die voor het publiek toegankelijk zijn.
Art. 2.
Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die op 1 januari van het
aanslagjaar eigenaar is van het apparaat.
Art. 3.
Aanslagvoet en berekeningsbasis
De belasting wordt vastgesteld op € 175 per apparaat.
De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar.
Art. 4.
Vrijstellingen
De belasting is niet verschuldigd voor brandstofdistributieapparaten die niet voor publieke
bevoorrading worden gebruikt.
Art. 5.
Wijze van inning
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 6.
Aangifteplicht
De belastingplichtige ontvangt een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en
ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op
31 december van het aanslagjaar aan het gemeentebestuur de voor de aanslag
noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Art. 7.
Procedure van ambtshalve vaststelling
Bij gebrek aan aangifte binnen de vastgestelde termijn of bij onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte kan de belasting ambtshalve gevestigd worden op basis van de
gegevens waarover de gemeente beschikt.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag,
betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per
aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de
elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze
elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor
te dragen.
Art. 8.
Belastingverhoging
De ambtshalve belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de belasting. Het bedrag
van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
Art. 9.
Betaaltermijn
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.
15. Vaststelling van het belastingreglement op de verspreiding van niet-geadresseerde
drukwerken en gelijkgestelde producten.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;

Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) en
latere wijzigingen;
Overwegende dat het ongevraagd en systematisch verspreiden van ongeadresseerd drukwerk en
gelijkgestelde producten in alle brievenbussen nadelig is voor het milieu, het volume papierafval
verhoogt en bijkomende kosten van onder meer ophaling en verwerking meebrengt voor de
gemeente;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, AnneSophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe
Neen:
Rudi Vancauwenbergh
Onthouding:
Allessia Claes, Annelies Ooms, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos
Besluit:
Art. 1.
Aanslagjaar en belastbaar feit
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2022 wordt een belasting geheven op de verspreiding
van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten.
Onder gelijkgestelde producten wordt onder meer verstaan: alle stalen en reclamedragers,
door de adverteerders aangeboden, die willen aanzetten tot aankoop, gebruik of verbruik
van diensten, producten of transacties doen. De opsomming is niet limitatief.
Collectieve adresaanduiding per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet
beschouwd als zijnde geadresseerd.
Art. 2.
Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de verdeler.
Indien de verdeler niet gekend is, is de belasting verschuldigd door de uitgever.
Wanneer de uitgever niet gekend is en/of niet vermeld is op de reclamebladen dan is de
belasting verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen onder wiens (handels)naam,
logo, embleem, de reclame bedoeld onder artikel 1, wordt gevoerd.
Art. 3.
Aanslagvoet en berekeningsbasis
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
- per enkelbladig exemplaar met een oppervlakte
kleiner dan of gelijk aan een A-4 formaat
€ 0,0110
- per meerbladig exemplaar of per enkelbladig exemplaar
met een oppervlakte groter dan een A-4 formaat
€ 0,0221
- per verspreiding bedraagt de belasting minimum € 25 ongeacht het aantal verspreide
exemplaren en ongeacht het gebruikte formaat, model en bedrukte oppervlakte.
Art. 4.
Vrijstellingen
De belasting is niet verschuldigd voor drukwerken en gelijkgestelde producten die uitgaan
van:
- onderwijsinstellingen, voor zover geen commercieel oogmerk wordt beoogd en/of voor
zover het gaat om de ondersteuning van de eigen werking
- sociale, culturele, liefdadigheids- of sportverenigingen, organisaties of instellingen
voor zover de uitgever zelf geen commercieel voordeel kan halen en/of voor zover het
gaat om de ondersteuning van de eigen werking
- openbare diensten
- politieke partijen.
Art. 5.
Wijze van inning
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 6.
Aangifteplicht

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

De belastingplichtige ontvangt een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en
ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op
31 december van het aanslagjaar aan het gemeentebestuur de voor de aanslag
noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Procedure van ambtshalve vaststelling
Bij gebrek aan aangifte binnen de vastgestelde termijn of bij onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte kan de belasting ambtshalve gevestigd worden op basis van de
gegevens waarover de gemeente beschikt.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag,
betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per
aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de
elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze
elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor
te dragen.
Belastingverhoging
De ambtshalve belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de belasting. Het bedrag
van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
Betaaltermijn
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.

16. Vaststelling van het belastingreglement op de afgifte van administratieve documenten.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Overwegende dat het gemeentebestuur aan de federale overheid een vergoeding dient te betalen
voor de aanmaak en levering van de uit te reiken identiteitsdocumenten, rijbewijzen en reispassen, en
dat het bestuur ook zelf kosten maakt naar aanleiding van de behandeling van de aanvragen en de
uitreiking van deze documenten en van andere documenten;
Overwegende dat het aangewezen is om van de aanvrager van de dienstverlening een billijke bijdrage
te vragen in de kostprijs van deze administratieve documenten;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, AnneSophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe
Neen:
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Rudi Vancauwenbergh
Onthouding:
Christini Gounakis, Rita Devos
Besluit:
Art. 1.
Aanslagjaar en belastbaar feit
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2022 wordt een contante belasting geheven op de
afgifte van administratieve documenten.
Art. 2.
Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de aanvrager.
Art. 3.
Aanslagvoet en berekeningsbasis
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
1.
elektronische identiteits- of vreemdelingenkaart
€5
2.
papieren identiteitskaart voor vreemdelingen
€5
3.
duplicaat PIN/PUK-code voor geactiveerde kaart
€5
4.
identiteitsbewijs voor kinderen < 12 jaar
€2
5.
paspoorten/reisdocumenten:

Art. 4.
Art. 5.

onder 18 jaar
€ 10
vanaf 18 jaar
€ 13
6.
rijbewijs (bankkaartmodel)
€5
Vrijstellingen
Enkel de wettelijk voorziene vrijstellingen zijn van toepassing.
Wijze van inning
De belasting wordt contant geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs. Als de contante
inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.

17. Vaststelling van het belastingreglement op begraving, asverstrooiing en bijzetting in een
columbarium.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 16.01.2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeentelijk huishoudelijk reglement van 27.10.2016 op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging;
Overwegende dat het gebruikelijk en wenselijk is dat de overledenen ter aarde besteld worden op de
begraafplaats van hun woonplaats en de gronden daarop toegemeten worden;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, AnneSophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe
Neen:
Allessia Claes, Annelies Ooms, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Aanslagjaar en belastbaar feit
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2022 wordt een contante belasting geheven op:
de begraving van al dan niet veraste stoffelijke overblijfselen;
de uitstrooiing van veraste stoffelijke overblijfselen;
de bijzetting van veraste stoffelijke overblijfselen in een columbarium
op een van de stedelijke begraafplaatsen.
Art. 2.
Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de persoon die de begraving, de uitstrooiing of de
bijzetting in het columbarium aanvraagt.
Art. 3.
Aanslagvoet en berekeningsbasis
De belasting wordt vastgesteld op € 170 per begraving, uitstrooiing of bijzetting in een
columbarium.
Art. 4.
Vrijstellingen
Deze belasting is niet van toepassing voor:
personen die op datum van overlijden ingeschreven waren in één van de
gemeentelijke bevolkingsregisters;
personen die op datum van overlijden effectief in de gemeente woonden en die
krachtens wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten vrijgesteld waren
van inschrijving;
personen die met de vorige categorieën worden gelijkgesteld, namelijk de personen
die tijdens de vijf laatste jaren vóór hun overlijden minstens één jaar in de gemeente
ingeschreven waren of wat de tweede categorie betreft het bewijs leveren van
werkelijke woonst gedurende de vermelde periode en duur;
personen die op het grondgebied van de gemeente dood aangetroffen worden en/of
voor wie niemand instaat voor de begraving.
de begravingen (lijk of asurnen) in een in concessie gegeven grond en de bijzetting in
een in concessie gegeven nis.

Art. 5.

Wijze van inning
De belasting wordt contant geïnd op basis van een factuur. Als de contante inning niet kan
worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.

18. Vaststelling van het belastingreglement op de toelating tot opgraving van stoffelijke
overblijfselen en asurnen en tot verplaatsing van asurnen.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 16.01.2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14.05.2004 tot organisatie, inrichting en beheer van
begraafplaatsen en crematoria en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeentelijk huishoudelijk reglement van 27.10.2016 op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging;
Overwegende dat het opgraven van de stoffelijke overschotten of assen niet moet worden
aangemoedigd;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, AnneSophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe
Neen:
Allessia Claes, Annelies Ooms, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Aanslagjaar en belastbaar feit
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2022 wordt een contante belasting geheven op de
toelating tot opgraving van stoffelijke overblijfselen en asurnen en tot verplaatsing van
asurnen.
Art. 2.
Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd degene die de toelating aanvraagt.
Art. 3.
Aanslagvoet en berekeningsbasis
De belasting wordt vastgesteld op € 315 per toelating tot opgraving of verplaatsing.
Art. 4.
Vrijstellingen
De belasting is niet van toepassing:
voor de opgravingen in uitvoering van rechterlijke beslissingen;
voor de opgravingen ambtshalve door de stad verricht, in geval van verandering van
bestemming van de begraafplaats;
wanneer een vraag om bijbegraving niet kan gehonoreerd worden om reden van de
beperkte diepte van de oorspronkelijke grafkuil.
Art. 5.
Wijze van inning
De belasting wordt contant geïnd op basis van een factuur. Als de contante inning niet kan
worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.
19. Vaststelling van het belastingreglement op nachtwinkels.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 10.11.2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening
en latere wijzigingen;
Overwegende dat zich op het grondgebied van de gemeente een aantal nachtwinkels bevinden;

Overwegende dat de activiteiten van deze zaken fundamenteel verschillen van deze van de gewone
kleinhandel; dat de openingsuren zich grotendeels situeren tijdens de nachtrust van de meeste
omwonenden en daardoor maatschappelijke overlast in de directe omgeving met zich meebrengen en
een bijzondere financiële last voor de gemeente, voornamelijk op het vlak van orde, netheid en
toezicht;
Overwegende dat de ontvangsten van een belasting die hieruit voortvloeien enerzijds bijdragen in de
kosten voor het bestrijden van de overlast met betrekking tot de handhaving van de openbare rust en
verkeersveiligheid en van de diensten die instaan voor de openbare netheid en anderzijds toelaten
een doordacht lokaal beleid te voeren;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, AnneSophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Christini Gounakis, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Aanslagjaar en belastbaar feit
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2022 wordt een openingsbelasting en een jaarlijkse
belasting geheven op de nachtwinkels gelegen op het grondgebied van ScherpenheuvelZichem, zoals bedoeld in de wet van 10.11.2006 betreffende de openingsuren in handel,
ambacht en dienstverlening.
Art. 2.
Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de uitbater is van de
nachtwinkel. De zaakvoerder van de nachtwinkel en de eigenaar van het pand waarin de
handelsactiviteit wordt uitgevoerd, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
belasting.
Art. 3.
Aanslagvoet en berekeningsbasis
De belasting wordt per nachtwinkel vastgesteld op € 6.000 openingsbelasting en € 1.500
jaarlijkse belasting.
Bijkomende bepalingen:
- De openingsbelasting is eenmalig en verschuldigd bij elke opening van een nieuwe
handelsactiviteit van een nachtwinkel.
- Indien de vergunninghouder in eenzelfde aanslagjaar de oude uitbating van een
nachtwinkel in Scherpenheuvel-Zichem stopzet en een nieuwe uitbating van een
nachtwinkel in Scherpenheuvel-Zichem start, moet de openingsbelasting éénmalig
betaald worden.
- De jaarlijkse belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar, welke ook de
aanvangs- of stopzettingsdatum is van de economische activiteit.
- De jaarlijkse belasting gaat in vanaf het jaar volgend op het jaar van inkohiering van de
openingsbelasting, of bij gebreke hiervan vanaf de inwerkingtreding van het huidig
belastingreglement.
- Elke wijziging of stopzetting van een handelsactiviteit dient onder verantwoordelijkheid
van de belastingplichtige onmiddellijk en per aangetekend schrijven aan het
gemeentebestuur te worden meegedeeld.
Art. 4.
Vrijstellingen
Enkel de wettelijk voorziene vrijstellingen zijn van toepassing.
Art. 5.
Wijze van inning
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 6.
Aangifteplicht
De belastingplichtige ontvangt een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en
ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op
31 december van het aanslagjaar aan het gemeentebestuur de voor de aanslag
noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Art. 7.
Procedure van ambtshalve vaststelling

Art. 8.

Art. 9.

Bij gebrek aan aangifte binnen de vastgestelde termijn of bij onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte kan de belasting ambtshalve gevestigd worden op basis van de
gegevens waarover de gemeente beschikt.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag,
betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per
aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de
elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze
elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor
te dragen.
Belastingverhoging
De ambtshalve belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de belasting. Het bedrag
van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
Betaaltermijn
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.

20. Vaststelling van het belastingreglement op de ambulante activiteiten.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 25.06.1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en
kermisactiviteiten en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 24.09.2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van
ambulante activiteiten en latere wijzigingen;
Overwegende dat het in gebruik nemen van het openbaar domein voor de gemeente bijkomende
kosten met zich mee brengt op het vlak van veiligheid, afvalbeheersing, openbare netheid,
verkeersveiligheid en infrastructuur;
Overwegende dat de hoekkramen aan de basiliek uit commercieel standpunt gunstiger gelegen zijn;
Overwegende dat voor de kramen aan de basiliek het gebruik van de elektriciteitskasten van de
gemeente inbegrepen is;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, AnneSophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe
Neen:
Allessia Claes, Annelies Ooms, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Aanslagjaar en belastbaar feit
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2022 wordt een contante belasting geheven op de
ambulante activiteiten, waarvan de uitoefening onderworpen is aan een voorafgaande
machtiging overeenkomstig artikel 3 van de wet van 25.06.1993 betreffende de uitoefening
en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten en latere wijzigingen.
Art. 2.
Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de ambulante handelaar.
Art. 3.
Aanslagvoet en berekeningsbasis
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
1. per voertuig of per standplaats:
- per dag
€ 30
- per jaar
€ 280
2. per kraam aan de basiliek per seizoen:

voor de 2 hoekkramen
€ 335
(hoeken Basilieklaan met Albertusplein en met Isabellaplein)
- voor de andere kramen
€ 280
- De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele seizoen, welke ook de
aanvangs-of stopzettingsdatum is.
3. per standplaats voor ijsverkoopwagen te Averbode:
- per kalenderjaar
€ 2.400
- De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar, welke ook de aanvangs-of
stopzettingsdatum is.
Vrijstellingen
Enkel de wettelijk voorziene vrijstellingen zijn van toepassing.
Wijze van inning
De belasting wordt contant geïnd op basis van een factuur. Als de contante inning niet kan
worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.
-

Art. 4.
Art. 5.

21. Vaststelling van het belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein ter
gelegenheid van markten.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 25.06.1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en
kermisactiviteiten en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 24.09.2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van
ambulante activiteiten en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeentelijk marktreglement van 29.11.2007;
Overwegende dat het in het gebruik nemen van het openbaar domein voor de gemeente bijkomende
kosten met zich mee brengt op het vlak van veiligheid, onderhoud van het openbaar domein,
afvalbeheersing, openbare netheid, verkeersveiligheid en infrastructuur;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Aanslagjaar en belastbaar feit
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2022 wordt een contante belasting geheven op het
gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van markten.
Art. 2.
Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het openbaar domein.
Art. 3.
Aanslagvoet en berekeningsbasis
De belasting wordt vastgesteld op € 2,5 per strekkende meter.
Bijkomende bepalingen
- Elk gedeelte van een meter wordt voor één meter aangerekend.
- De lengte van de marktkramen wordt gemeten aan de meest uitstekende delen.
- De marktkramers met vaste standplaats betalen in het begin van elk kwartaal het bedrag
van het totaal verschuldigd marktgeld voor dat kwartaal. Dat wordt berekend op basis
van het effectief aantal marktdagen in het kwartaal. De betaling gebeurt na ontvangst
van de factuur en binnen de termijn die daarop vermeld is.
- Ingeval van afstand zonder overname van het abonnement blijft de belasting
verschuldigd tijdens de opzegtermijn.

Art. 4.

Art. 5.

Bij overname is de belasting verschuldigd door de nieuwe gebruiker vanaf de datum van
toestemming tot overname door het college van burgemeester en schepenen.
Vrijstellingen
De belasting is niet van toepassing:
- op deelnemers bedoeld in artikel 7 van het Koninklijk Besluit van 24.09.2006 betreffende
de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten.
- tijdens de periode van opschorting, zoals bedoeld in artikel 32, tweede en derde lid en
artikel 37 van het Koninklijk Besluit van 24.09.2006.
- bij annulering van een marktdag op initiatief van het bestuur.
Wijze van inning
De belasting wordt contant geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs of op basis van een
factuur. Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een
kohierbelasting.

22. Vaststelling van het belastingreglement op het plaatsen van kermisattracties op het
openbaar domein.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 25.06.1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en
kermisactiviteiten en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 24.09.2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van
kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeentelijk kermisreglement van 29.11.2007 en latere wijzigingen;
Overwegende dat het in het gebruik nemen van het openbaar domein voor de gemeente bijkomende
kosten met zich mee brengt op het vlak van veiligheid, onderhoud van het openbaar domein,
afvalbeheersing, openbare netheid, verkeersveiligheid en infrastructuur;
Overwegende evenwel dat de kleine kermissen ontzien worden om ze meer leefbaar te houden;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, AnneSophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Christini Gounakis, Rita Devos
Neen:
Rudi Vancauwenbergh
Onthouding:
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon
Besluit:
Art. 1.
Aanslagjaar en belastbaar feit
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2022 wordt een contante belasting geheven op het
plaatsen van kermisattracties op het openbaar domein.
Art. 2.
Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de uitbater van de attractie.
Art. 3.
Aanslagvoet en berekeningsbasis
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
zomerkermis Scherpenheuvel

vaste bedragen:
auto-scooter
kermisgastronomie van frieten en gefrituurd gebak
hoek Noordervest en Zuidervest
per meter:
Noordervest en Zuidervest
parking naast stadhuis

€ 2.100
€ 1.000
€ 840
€ 74
€ 47

carnavalkermis Scherpenheuvel

per meter:

€7

Art. 4.

Art. 5.

Bijkomende bepalingen:
- De lengte van de attracties wordt gemeten aan de meest uitstekende delen, hetzij aan
de kop of op de grond.
- Ingeval van afstand zonder overname van het abonnement blijft de belasting
verschuldigd tijdens de opzegtermijn.
- Bij overdracht is de belasting verschuldigd door de nieuwe exploitant vanaf de datum
van toestemming tot overname door de burgemeester.
Vrijstellingen
Tijdens de periode van opschorting, zoals bedoeld in artikel 12 § 3 van het Koninklijk Besluit
van 24.09.2006 is de belasting niet verschuldigd.
Wijze van inning
De belasting wordt contant geïnd op basis van een factuur. Als de contante inning niet kan
worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.

23. Vaststelling van het belastingreglement op het plaatsen van terrassen, koopwaar en andere
voorwerpen op het openbaar domein.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de politieverordening van 25.11.2010 betreffende het opstellen van terrassen op het
openbaar domein en latere wijzigingen
Overwegende dat het in gebruik nemen van het openbaar domein voor de gemeente bijkomende
kosten met zich mee brengt op het vlak van veiligheid, onderhoud van het openbaar domein,
afvalbeheersing, openbare netheid, verkeersveiligheid en infrastructuur;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, AnneSophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe
Neen:
Allessia Claes, Annelies Ooms, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Aanslagjaar en belastbaar feit
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2022 wordt een contante belasting geheven op het
plaatsen van terrassen, koopwaar en andere voorwerpen op het openbaar domein voor
horeca en detailhandel.
Onder horeca-activiteit wordt verstaan het verstrekken van logies en/of bereide maaltijden,
snacks en dranken voor onmiddellijke consumptie. Detailhandel is de directe verkoop van
goederen aan consumenten.
Art. 2.
Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de vergunning tot plaatsen van
terrassen, koopwaar en andere voorwerpen op het openbaar domein of door diegene die het
openbaar domein inneemt.
Art. 3.
Aanslagvoet en berekeningsbasis
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
1.
jaarlijks
€ 13,50/m²
per jaar met een minimum van € 50 per aanslag
2.
occasioneel
€ 1,15/m²
per dag met een minimum van € 10 per aanslag
Bijkomende bepalingen
- Elk gedeelte van een m² wordt als een volle m² aangerekend.
- Uitgezonderd voor de occasionele innamen van het openbaar domein is de belasting
jaarlijks en ondeelbaar verschuldigd, ongeacht de duur van de periode van inname.
- Voor de occasionele innamen wordt de belasting berekend op basis van het aantal
dagen dat het openbaar domein wordt ingenomen.

-

Art. 4.

Art. 5.

De vergunninghouder die in de loop van het jaar een zaak overneemt, is de jaarlijkse
belasting verschuldigd voor een volledig jaar.
- Indien de vergunninghouder in eenzelfde aanslagjaar de oude uitbating in
Scherpenheuvel-Zichem stopzet en een nieuwe uitbating in Scherpenheuvel-Zichem
start, wordt de belasting voor dat aanslagjaar niet dubbel aangerekend maar vastgesteld
overeenkomstig de grootste terrasoppervlakte.
Vrijstellingen
De belasting is niet verschuldigd voor de vergunninghouder die zijn zaak effectief stopzet of
overlaat vóór 1 mei van het aanslagjaar.
Wijze van inning
De belasting wordt contant geïnd op basis van een factuur. Als de contante inning niet kan
worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.

24. Vaststelling van het belastingreglement op het opruimen en verwijderen van sluikstort op
openbaar domein.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Overwegende dat het verantwoord is om een financiële bijdrage te vragen in de vorm van een
belasting ten laste van die personen die de gemeente aanzetten tot kosten van afvalophaling buiten
de reguliere ophaalbeurten;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Aanslagjaar en belastbaar feit
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2022 wordt een contante belasting geheven op het
opruimen en verwijderen van sluikstort op openbaar domein.
Als sluikstort wordt beschouwd: de afvalstoffen achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen
en/of niet-reglementaire tijdstippen en/of in niet-reglementaire recipiënten, met inbegrip van
het deponeren van huishoudelijk afval in de vuilnismandjes op het openbaar domein.
Art. 2.
Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen achtergelaten heeft.
Diegene die daartoe opdracht of toelating gegeven heeft en de eigenaar van de afvalstoffen
zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Art. 3.
Aanslagvoet en berekeningsbasis
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
1. voor het opruimen van sluikstort:
- transport van de afvalstoffen
€1
per kilometer
- per arbeider die ingezet wordt bij het
opruimen van het sluikstort
€ 15
per half uur
- per ingezet voertuig
€ 22,50 per half uur
- opgeruimde afvalstoffen
€ 0,30 per kg
De voormelde bedragen zijn verschuldigd per begonnen half uur en per begonnen
kilogram.
Bij het opruimen van sluikstorten door derden in opdracht van de stad, wordt het
factuurbedrag doorgerekend aan de belastingplichtige.
2. voor het deponeren van persoonlijk huishoudelijk
afval in openbare afvalmandjes
€ 50
vast bedrag

Art. 4.
Art. 5.

Vrijstellingen
Enkel de wettelijk voorziene vrijstellingen zijn van toepassing.
Wijze van inning
De belasting wordt contant geïnd op basis van een factuur.
Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.

25. Vaststelling van het belastingreglement op de inname van het openbaar domein bij werken.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Overwegende dat het in het gebruik nemen van het openbaar domein voor de gemeente bijkomende
kosten met zich mee brengt op het vlak van veiligheid, onderhoud van het openbaar domein,
afvalbeheersing, openbare netheid, verkeersveiligheid en infrastructuur;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, AnneSophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe
Neen:
Allessia Claes, Annelies Ooms, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Aanslagjaar en belastbaar feit
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2022 wordt een contante belasting geheven op de
inname van het openbaar domein bij werken en wanneer er maatregelen moeten genomen
worden ter vrijwaring van de veiligheid.
Art. 2.
Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de vergunning voor de inname van het
openbaar domein of van de bijhorende signalisatievergunning of door de eigenaar van het
onroerend goed ingeval van maatregelen ter vrijwaring van de veiligheid.
Art. 3.
Aanslagvoet en berekeningsbasis
- De belasting wordt vastgesteld op € 0,35 per m² per begonnen dag met een minimum
van € 30 per aanslag.
- Bij inname van openbaar domein zonder vergunning wordt de belasting verhoogd naar
€ 0,70 per m² per begonnen dag met een minimum van € 60. De belasting wordt dan
vastgesteld op basis van de gegevens waarover de gemeente beschikt.
Bijkomende bepalingen:
- De belasting wordt vastgesteld op basis van de periode die wordt opgegeven bij de
aanvraag. De belasting wordt enkel verminderd indien de effectieve periode van inname
van het openbaar domein minstens 14 dagen ingekort wordt.
- Een inname van het openbaar domein van één of twee dagen wordt niet belast. Van
zodra de inname van het openbaar domein minstens drie dagen duurt, wordt de belasting
berekend vanaf de eerste dag van de inname. Elke begonnen dag telt voor een volledige
dag.
- Bij een verlenging van de periode is de minimumaanslag niet opnieuw verschuldigd,
indien van toepassing.
Art. 4.
Vrijstellingen
De belasting is niet van toepassing voor werken uitgevoerd door of in opdracht van
openbare besturen.
Art. 5.
Wijze van inning
De belasting wordt contant geïnd op basis van een factuur. Als de contante inning niet kan
worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.
26. Vaststelling van het belastingreglement op de omgevingsvergunningen.

Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15.05.2009 en hieraan gekoppelde
uitvoeringsbesluiten en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar
uitvoeringsbesluiten en latere wijzigingen;
Overwegende dat het gerechtvaardigd voorkomt om in de vorm van een gemeentebelasting een
bijdrage te vragen voor de gemeentelijke inzet van middelen bij de behandeling van
vergunningsaanvragen en meldingen in het kader van het decreet van 25.04.2014 betreffende de
omgevingsvergunning;
Overwegende dat het bedrag van de belasting afhankelijk is van de te volgen procedure;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, AnneSophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Allessia Claes, Annelies Ooms, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos
Besluit:
Art. 1.
Aanslagjaar en belastbaar feit
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2022 wordt een contante belasting geheven op de
meldingen en aanvragen bedoeld in het decreet van 25.04.2014 betreffende de
omgevingsvergunning.
Art. 2.
Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd door de aanvrager.
Art. 3.
Aanslagvoet en berekeningsbasis
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
1.
Melding:
stedenbouw
milieu
stedenbouw en milieu
€ 50
€ 50
€ 100
2.
Vereenvoudigde procedure:
stedenbouw
milieu
stedenbouw en milieu
- eenvoudig dossier
€ 50
€ 100
- andere dossiers (1)
€ 75
€ 125
(1) uitgebreide dossiersamenstelling, technische dossiersamenstelling,
terreinaanlegwerken, mededeling omzetting naar omgevingsvergunning.
3.
Gewone procedure:
stedenbouw
milieu
stedenbouw en milieu
- eenvoudig dossier
€ 100
€ 200
- andere dossiers (1)
€ 150
€ 150
€ 250
- MER/VR/klasse 1 (2) € 750
€ 750
€ 1.000
- verkaveling:
-vast bedrag
€ 100
-per aangevraagd lot € 100
- verkavelingswijziging:
-vast bedrag
€ 100
-per bijkomend lot
€ 100
- bijstelling verkaveling € 150
(1) uitgebreide dossiersamenstelling, technische dossiersamenstelling,
terreinaanlegwerken, klasse 2, mededeling omzetting naar omgevingsvergunning.
(2) MER: milieueffectenrapport, volledig rapport (geen screening) – VR:
veiligheidsrapportage – klasse 2: advies aan overheid, publicaties openbaar
onderzoek.

4.

Art. 4.
Art. 5.

Omgevingsvergunning:
vanaf de realisatie van een tweede woongelegenheid: + € 75 per woonentiteit.
5.
Aanvraag projectvergadering als het college van burgemeester en schepenen de
bevoegde overheid is:
€ 100.
6.
Klasse 1, milieueffectenrapport, veiligheidsrapport:
met hoorzitting:
+ € 100.
7.
Kosten van publicatie in dagbladen zijn ten laste van de aanvrager.
8.
Inscannen analoog dossier door de dienst Omgeving:
- eenvoudig dossier of melding:
€ 25
- andere:
€ 100
9.
Natuurvergunning:
€ 50
10. Socio-economische vergunning:
€ 50
11. Stedenbouwkundig attest:
€ 50
12. Openbaar onderzoek bij aanvragen beslist door provincie/gewest: werkelijke kosten
Bijkomende bepalingen:
- De belasting is verschuldigd op het ogenblik dat het dossier ontvankelijk en volledig
verklaard wordt.
- De belasting blijft verschuldigd bij het intrekken van het dossier.
Vrijstellingen
Enkel de wettelijk voorziene vrijstellingen zijn van toepassing
Wijze van inning
De belasting wordt contant geïnd op basis van een factuur. Als de contante inning niet kan
worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.

27. Vaststelling van het belastingreglement op de onbebouwde bouwgronden in woongebied
en op de onbebouwde kavels (activeringsheffing).
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 27.03.2009 betreffende het grond- en pandenbeleid en latere wijzigingen;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15.05.2009 en hieraan gekoppelde
uitvoeringsbesluiten en latere wijzigingen;
Overwegende dat het wenselijk is om realiseerbare onbebouwde gronden en onbebouwde kavels te
activeren in de gemeente;
Overwegende dat de invoering van een activeringsheffing de gemeente toelaat om de eigenaars van
die gronden en kavels daartoe aan te sporen;
Overwegende dat een eigenaar van meerdere percelen zwaarder belast wordt omdat dan de
waarschijnlijkheid van speculatie hoger is;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, AnneSophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Christini Gounakis, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon
Besluit:
Art. 1.
Aanslagjaar en belastbaar feit
Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2022 wordt een jaarlijkse belasting geheven op
onbebouwde bouwgronden en kavels.
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
- bouwgronden: gronden, met uitsluiting van kavels, die palen aan een voldoende
uitgeruste weg in de zin van artikel 4.3.5. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en
gelegen zijn in een woongebied of een woonuitbreidingsgebied dat reeds voor bebouwing

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

in aanmerking komt blijkens een principiële beslissing of op grond van artikel 5.6.6.
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
- kavels: een afgebakend perceel in een verkavelingsvergunning van een niet-vervallen
verkaveling
- bebouwd: de bouwgrond of kavel waarop ingevolge een verleende
omgevingsvergunning de bouwwerken werden aangevat vóór 1 januari van het
aanslagjaar. Een bouwgrond of kavel die niet aan deze omschrijving beantwoordt, wordt
als onbebouwd beschouwd.
Belastingplichtige
- De belasting is verschuldigd door de persoon die op 1 januari van het aanslagjaar
eigenaar is van de bouwgrond of kavel.
- Indien er een recht van opstal of erfpacht bestaat, is de belasting verschuldigd door de
erfpachter of de opstalhouder.
- Als er meerdere belastingplichtigen zijn, zijn deze hoofdelijk gehouden tot betaling van de
verschuldigde belasting.
Aanslagvoet en berekeningsbasis
De belasting wordt berekend per strekkende meter lengte van de bouwgrond palende aan
een openbare weg, of van de kavel palende aan een al dan niet verwezenlijkte weg die
voorkomt in de verkavelingsvergunning en bedraagt:
1.
1ste of enig perceel
€ 20 per meter - minimum € 250 per perceel
2.
2de perceel
€ 25 per meter - minimum € 450 per perceel
3.
3de perceel en volgende
€ 35 per meter - minimum € 700 per perceel
Bijkomende bepalingen:
- Voor de berekening van het bedrag van de belasting wordt het perceel met de kleinste
lengte als 1ste perceel beschouwd, het perceel met de grootste lengte als laatste.
- Elk gedeelte van een meter wordt als een volle meter beschouwd.
- Indien een perceel grenst aan twee verschillende straten, wordt als berekeningsbasis het
gemiddelde van de twee perceellengtes genomen.
- Wanneer het perceel begrepen is in een afgesneden hoek, gevormd door twee wegen,
wordt het gemiddelde van deze twee perceellengtes te vermeerderen met de helft van de
afgesneden hoek genomen.
Vrijstellingen
De belasting is niet van toepassing op:
- de eigenaars van één enkele onbebouwde bouwgrond in woongebied of onbebouwde
kavel, bij uitsluiting van enig ander onroerend goed in België of in het buitenland. Deze
vrijstelling geldt voor een periode van vijf aanslagjaren die volgen op de verwerving van
het goed.
- de ouders met kinderen ten laste, beperkt tot één onbebouwde bouwgrond in
woongebied of onbebouwde kavel per kind ten laste.
Deze vrijstelling geldt maximaal gedurende de vijf aanslagjaren die volgen op de
verwerving van het goed. In geval van meerdere percelen, is de vrijstelling steeds van
toepassing op het kleinste perceel, ongeacht de datum van verwerving van de percelen.
- de sociale woonorganisaties en het Vlaams Investeringsfonds voor Grond- en
Woonbeleid voor Vlaams-Brabant.
- stad en OCMW Scherpenheuvel-Zichem.
- de verkavelaars en dit gedurende 1 jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar dat volgt
op:
* de afgifte van een omgevingsvergunning voor het verkavelen in laatste
administratieve aanleg, indien deze omgevingsvergunning geen werken omvat.
* de afgifte van het attest vermeld in artikel 4.2.16 § 2 Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening indien de omgevingsvergunning voor het verkavelen werken omvat.
- de nieuwe eigenaars en dit gedurende 1 jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar dat
volgt op het jaar van de verkrijging van de grond.
- op bouwgronden en kavels die tijdens het aanslagjaar niet voor bebouwing kunnen
worden bestemd ingevolge:
* hun inrichting als collectieve voorzieningen, met inbegrip van hun aanhorigheden.
* de Pachtwet van 04.11.1969. Het bewijs van de pacht moet geleverd worden aan de
hand van een authentieke akte of een geregistreerde onderhandse akte. Er moet aan
alle voorwaarden van de pacht voldaan worden.

*

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

een bouwverbod of enige andere erfdienstbaarheid tot openbaar nut die woningbouw
onmogelijk maakt.
* een vreemde oorzaak die de belastingplichtige niet kan worden toegerekend, zoals de
beperkte omvang van de bouwgrond of kavel, of hun ligging, vorm of fysieke toestand.
Wijze van inning
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Aangifteplicht
De belastingplichtige ontvangt een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en
ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op
31 december van het aanslagjaar aan het gemeentebestuur de voor de aanslag
noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Procedure van ambtshalve vaststelling
Bij gebrek aan aangifte binnen de vastgestelde termijn of bij onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte kan de belasting ambtshalve gevestigd worden op basis van de
gegevens waarover de gemeente beschikt.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag,
betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per
aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de
elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze
elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor
te dragen.
Belastingverhoging
De ambtshalve belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de belasting. Het bedrag
van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
Betaaltermijn
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.

28. Vaststelling van het retributiereglement voor de administratieve prestaties.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, AnneSophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe
Neen:
Allessia Claes, Annelies Ooms, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Omschrijving
Vanaf 01.01.2020 wordt een retributie geheven op administratieve prestaties.
Art. 2.
Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of de rechtspersoon die de prestatie vraagt.
Art. 3.
Bedragen en berekening
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
fotokopies van gemeentelijke administratieve documenten:
A4
€ 0,20 per stuk
A3
€ 0,30 per stuk
plannen
€5
per meter
optie plooien
€ 0,50 per stuk
2.
lijsten uit het bevolkingsregister en uit het vreemdelingenregister:
tot en met 1000 gegevens
€ 25
per lijst

meer dan 1000 gegevens
€ 50
per lijst
stedenbouwkundige inlichtingen met betrekking
tot een eigendomsoverdracht:
€ 85
per aanvraag
4.
buitengewoon opzoekingswerk in onder meer
registers en archieven:
€ 15
per half uur
Hierbij wordt elk begonnen half
uur voor een volledig half uur geteld. Het eerste half
uur is steeds kosteloos.
5.
voltrekken huwelijk:
weekdag
€ 30
vrijdag
€ 100
zaterdag
€ 150
feestdagen op weekdagen
€ 200
Op zondagen en op feestdagen die vallen op zaterdag en zondag worden geen huwelijken
voltrokken.
6.
huwelijksboekje:
€ 40
Bijkomende bepalingen
Wanneer de aanvrager om de toezending per aangetekend schrijven verzoekt, wordt het
bedrag van de retributie vermeld in artikel 3 verhoogd met de verzendingskosten van de
aangetekende zending.
Betaling
De retributie moet betaald worden bij de aanvraag of na ontvangst van de factuur en binnen
de termijn die daarop vermeld is.
Inwerkingtreding
Dit retributiereglement treedt in werking op 01.01.2020 en vervangt alle voorgaande
reglementen met betrekking tot deze retributie.
3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

29. Vaststelling van het retributiereglement op de verkoop van afvalrecipiënten.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Overwegende dat de retributie afhankelijk is van de aankoopprijs die de gemeente zelf moet betalen;
Overwegende dat de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen machtiging kan
verlenen om het tarief van de retributies vast te stellen;
Overwegende dat op die manier vlotter kan ingespeeld worden op de wisselende aankoopprijzen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, AnneSophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe
Neen:
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon
Onthouding:
Christini Gounakis, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Besluit:
Art. 1.
Omschrijving
Vanaf 01.01.2020 wordt een retributie geheven op de verkoop van afvalrecipiënten zoals
compostvat, compostbak, beluchtingsstok, keukenafvalbakje,
kleine composteerbare zakjes, ….
Art. 2.
Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Art. 3.
Bedragen en berekening
Het vaststellen van de retributie wordt gedelegeerd aan het college van burgemeester en
schepenen gedurende de volledige geldigheid van het retributiereglement. De retributie
wordt vastgesteld op basis van de aankoopprijs die de gemeente zelf moet betalen.
Art. 4.
Vrijstellingen
Er zijn geen vrijstellingen of verminderingen van toepassing.
Art. 5.
Betaling
De retributie moet betaald worden bij de aanvraag.
Art. 6.
Inwerkingtreding

Dit retributiereglement treedt in werking op 01.01.2020 en vervangt alle voorgaande
reglementen met betrekking tot deze retributie.
30. Wijziging van het retributiereglement van 22.03.2018 op het gebruik van de buitenschoolse
kinderopvang.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, AnneSophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Christini Gounakis, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon
Besluit:
Art. 1.
Omschrijving
Vanaf 1.01.2020 wordt een retributie geheven op het gebruik van de buitenschoolse
kinderopvang.
Art. 2.
Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de ouder(s) op wiens naam het kind werd ingeschreven en in
wiens naam een account werd aangemaakt in het inschrijvingsprogramma.
Art. 3.
Bedragen en berekening
De retributie wordt per kind vastgesteld als volgt:
1.
voor- en naschoolse opvang:
per begonnen half uur
€ 1,20
2.
schoolvrije dagen en vakanties:
voor periode van minder dan 3 uur
€4
voor periode van 3 tot 6 uur
€6
voor periode van meer dan 6 uur
€ 10
3.
korting:
meerdere kinderen uit hetzelfde gezin,
gelijktijdig ingeschreven op dezelfde dag
25 %
4.
boetes:
bij laattijdig annuleren zonder attest, tijdens
vakanties en schoolvrije dagen:
€5
bij het afhalen van een kind na 19 uur
€ 15
bij het niet komen opdagen zonder annuleren € 10
Art. 4.
Betaaltermijn
De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die daarop
vermeld is.
Art. 5.
Inwerkingtreding
Dit retributiereglement treedt in werking op 01.01.2020 en vervangt alle voorgaande
reglementen met betrekking tot deze retributie.
31. Vaststelling van het retributiereglement op de diensten van de openbare bibliotheek.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, AnneSophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe
Neen:
Rudi Vancauwenbergh
Onthouding:
Allessia Claes, Annelies Ooms, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,

Lieven Simon, Rita Devos
Besluit:
Art. 1.
Omschrijving
Vanaf 01.01.2020 wordt een retributie geheven op de hierna vermelde diensten van de
openbare bibliotheek.
Art. 2.
Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de ontlener.
Art. 3.
Bedragen en berekening
1. duplicaat lezerspas
€ 1,50
2. laattijdige inlevering
€ 0,50 per week
3. reserveringen
€ 1 per object
4. verlies of beschadiging:
- de lener moet zorgen voor vervanging van het materiaal.
- voor werken die niet meer verkrijgbaar zijn wordt een forfaitair bedrag van € 10 voor
een strip of tijdschrift en van € 25 voor een boek, cd of dvd aangerekend.
- vervanging beschadigde boekentag € 1 per tag
5. verkoop van afgevoerde boeken
€ 1 per boek
6. fotokopies of afdrukken van internet:
- A4
€ 0,20 per stuk
- A3
€ 0,30 per stuk
Art. 4.
Betaling
De retributie moet contant betaald worden.
Art. 5.
Inwerkingtreding
Dit retributiereglement treedt in werking op 01.01.2020 en vervangt alle voorgaande
reglementen met betrekking tot deze retributie.
32. Opheffing van het retributiereglement op de huisaansluitingen op het openbaar
rioleringsnet en op de inbuizingen van grachten.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de eigen beslissing van 28.11.2019 houdende toetreding als vennoot van de rioolwaterdienst
(Riopact) van De Watergroep;
Overwegende dat de gemeente in het kader van haar toetreding tot Riopact, ten gunste van Riopact,
haar bestaande gemeentelijke rioleringsinstallaties en al haar rechten daarop in eigendom overdraagt
aan De Watergroep;
Overwegende dat de gemeente bijgevolg De Watergroep (handelend via Riopact) er op exclusieve
basis (en met uitsluiting van iedere derde) mee belast om gedurende de ganse looptijd van de
overeenkomst in te staan voor het onderhoud, het beheer en de uitbreiding van de gemeentelijke
rioleringsinstallaties;
Overwegende dat bijgevolg de huisaansluitingen op het openbaar rioleringsnet en de inbuizingen van
grachten vanaf 01.01.2020 zullen uitgevoerd worden door of in opdracht van De Watergroep;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos
Neen:
Rudi Vancauwenbergh
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het retributiereglement op de huisaansluitingen op het openbaar rioleringsnet en op de
inbuizingen van grachten wordt opgeheven met ingang van 01.01.2020.
33. Vaststelling van het retributiereglement op het gebruik van elektriciteitskasten.

Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Omschrijving
Vanaf 01.01.2020 wordt een retributie geheven op het elektriciteitsverbruik door middel van
de elektriciteitskasten die hiervoor door de gemeente ter beschikking gesteld worden.
Art. 2.
Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Art. 3.
Bedragen en berekening
De retributie wordt vastgesteld als volgt (de tarieven zijn inclusief het elektriciteitsverbruik):
A. voor kermissen:
1.
per exploitant die gebruik maakt van een
elektriciteitskast van de gemeente:
€ 30 vaste prijs
2.
variabele kost:
1.
per kermisattractie:
- tot 5 Kva
€ 3 per dag
- tot 15 kVA
€ 6 per dag
- tot 25 kVA
€ 9 per dag
2.
per woonwagen:
€ 3 per dag
3.
per koelwagen:
€ 6 per dag
Een dag wordt hierbij gezien als een kermisdag zoals vastgesteld in het kermisreglement.
Het aangerekende vermogen is het vermogen bij volledige belasting zoals opgegeven door
de aanvrager. Indien bij controle ter plaatse blijkt dat het opgegeven vermogen verschilt van
het werkelijk vermogen, wordt de retributie aangepast aan het werkelijk vermogen.
B. voor evenementen:
1.
voor erkende verenigingen en organisaties
van Scherpenheuvel-Zichem:
€ 25 per elektriciteitskast, per dag
2.
voor andere verenigingen en organisaties:
€ 50 per elektriciteitskast, per dag
Art. 4.
Betaling
De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Art. 5.
Inwerkingtreding
Dit retributiereglement treedt in werking op 01.01.2020 en vervangt alle voorgaande
reglementen met betrekking tot deze retributie.
34. Vaststelling van het retributiereglement op de graf- en columbariumconcessies en op de
herdenkingsplaatjes.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 16.01.2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeentelijk huishoudelijk reglement van 27.10.2016 op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging;
Overwegende dat een concessie rechten verleent op de gronden van de gemeentelijke
begraafplaatsen;
Overwegende dat het gebruikelijk en wenselijk is dat de overledenen ter aarde besteld worden op de
begraafplaats van hun woonplaats;

Overwegende dat, in geval van behoud onder concessie van een gewoon graf bij gelegenheid van
een ruimingsactie waartoe de gemeenteraad de ouderdom voor verval van de graven heeft
vastgesteld, een verhoogd tarief verantwoord is voor bezetting van een niet tot concessie bestemd
perceel en dit niet alleen voor de toekomst maar ook voor het verleden;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, AnneSophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe
Neen:
Allessia Claes, Annelies Ooms, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Omschrijving
Vanaf 01.01.2020 wordt een retributie geheven op:
graf- en columbariumconcessies
het plaatsen van een herdenkingsplaatje op de herdenkingszuil voor asverstrooiden
door het bestuur
het plaatsen van een afdekplaat voor niet-geconcedeerde columbariumnissen
door het bestuur
herdenkingsteken sterrenweide.
Art. 2.
Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
De retributie inwoner/niet-inwoner wordt beoordeeld bij overlijden van de eerste begunstigde
van de concessie.
Inwoner is de persoon die op het ogenblik van overlijden:
- ingeschreven is in het gemeentelijk bevolkingsregister, vreemdelingenregister of
wachtregister;
- effectief in de gemeente woont en die krachtens wettelijke bepalingen of internationale
overeenkomsten vrijgesteld is van inschrijving;
- met de vorige categorieën wordt gelijkgesteld, te weten de persoon die de vijf laatste
jaren voor zijn overlijden minstens één jaar in de gemeente ingeschreven was of wat de
tweede categorie betreft: het bewijs levert van werkelijke woonst gedurende de vermelde
periode en duur.
Art. 3.
Bedragen en berekening
1.
concessie voor 30 jaar:
inwoners
niet-inwoners
begraving in volle grond
van 1 of 2 lijken of asurnen
€ 1.250
€ 2.500
bijzetting in columbarium van
1, 2 of 3 asurnen per nis
€ 420
€ 840
urnegraf voor 1, 2 of 3 asurnen
€ 420
€ 840
De retributie voor hernieuwing naar aanleiding van een opvolgend overlijden wordt
proportioneel berekend op het aantal jaren dat de vervaldatum van de vorige
concessie overschrijdt
De retributie voor hernieuwing naar aanleiding van verval van de concessie is gelijk
aan de retributie voor inwoners voor een concessie van 30 jaar.
2.
plaatje op herdenkingszuil voor
inwoners
niet-inwoners
asverstrooiden
€ 30
€ 60
3.
afdekplaat voor niet-geconcedeerde
inwoners
niet-inwoners
columbariumnis
€ 150
€ 300
4.
herdenkingsteken sterrenweide
€ 15
€ 15
Bijkomende bepalingen:
In het geval bedoeld in art. 22 laatste alinea van het stedelijk huishoudelijk reglement van
29.10.2004 op de begraafplaatsen worden de retributietarieven als volgt vastgesteld:
- drievoudig tarief ingeval van concessie ter plekke na vaststelling door de gemeenteraad
van de ouderdom voor de te ruimen gewone graven.
- enkelvoudig tarief ingeval van concessie ter plekke op de gewone graven die ingevolge
ligging in een oud perceel verplaatst zouden worden.
Art. 4.
Betaling

Art. 5.

De retributie moet betaald worden bij de aanvraag of na ontvangst van de factuur en binnen
de termijn die daarop vermeld is.
Inwerkingtreding
Dit retributiereglement treedt in werking op 01.01.2020 en vervangt alle voorgaande
reglementen met betrekking tot deze retributie.

35. Vaststelling van het retributiereglement op de jeugd -en sportwerking.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Overwegende dat de jeugddienst en sportdienst activiteiten organiseren;
Overwegende dat de kosten voor de activiteiten, die worden georganiseerd door de jeugddienst en
sportdienst, erg kunnen verschillen en dat de retributie afhankelijk is van de kostprijs die de gemeente
zelf moet betalen;
Overwegende dat de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen machtiging kan
verlenen om het tarief van de retributies vast te stellen;
Overwegende dat op die manier vlotter kan ingespeeld worden op de wisselende kostprijzen van het
aanbod;
Gelet op het huishoudelijk reglement van 22.03.2018 op de kinderopvang- en vrijetijdsinitiatieven van
de gemeente;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Omschrijving
Vanaf 09.12.2019 wordt een retributie geheven op de activiteiten die worden georganiseerd
door de jeugddienst en door de sportdienst.
Art. 2.
Bedragen en berekening
Het vaststellen van de retributie wordt gedelegeerd aan het college van burgemeester en
schepenen gedurende de volledige geldigheid van het retributiereglement.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
Voor activiteiten van de jeugddienst:
1.
activiteiten van knuffel- en grabbelpas:
minimum
maximum
themaspel, groepsspel of speelnamiddag
€3
€7
sport- of knutselactiviteit
€3
€ 15
theater- of kindervoorstelling
€4
€ 15
externe workshop of kookactiviteit
€5
€ 20
uitstap
€5
€ 40
2.
vormingsaanbod voor jeugd:
minimum
maximum
inschrijvingsgeld per sessie
€5
€ 15
Voor activiteiten van de sportdienst:
1.
intern sportkamp en sportles:
geraamde organisatiekosten gedeeld door het geraamde maximum aantal
deelnemers.
De volgende organisatiekosten worden in rekening gebracht:
inhuren van (sport) lesgevers;
busvervoer;
huur van (sport) materiaal en accommodatie.
2.
extern sportkamp en sportles:
werkelijke kostprijs per deelnemer opgegeven door een externe organisator + de
eventuele bijkomende geraamde organisatiekosten zoals beschreven bij intern
sportkamp en sportles.

Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de aanvrager en moet betaald worden bij de inschrijving.
Vrijstellingen
Er zijn geen vrijstellingen of verminderingen.
Annuleringsregeling
Annulering door de betrokken dienst:
Bij annulering door de betrokken dienst van de volledige activiteit wordt de betaalde
retributie volledig terugbetaald. Bij gedeeltelijke annulering wordt de retributie
proportioneel terugbetaald, indien het totale terug te betalen bedrag minimaal € 5 is.
Annulering met attest door de aanvrager:
Bij annulering van de volledige activiteit wordt 100% van de betaalde retributie
terugbetaald. Bij gedeeltelijke annulering wordt de retributie proportioneel
terugbetaald. In beide gevallen is er enkel terugbetaling indien het totale terug te
betalen bedrag groter is dan € 5.
Annulering zonder attest door de aanvrager voor sportkampen en voor
meerdaagse grabbel-of knuffelpas activiteiten of uitstappen:
•
Bij annulering van een kamp meer dan 30 werkdagen op voorhand wordt € 10
administratiekost aangerekend. Bij annulering vanaf 30 werkdagen voor aanvang
van de kamp blijft de retributie volledig verschuldigd.
•
Bij annulering tot en met 7 kalenderdagen na inschrijving en voor eerste
deelname wordt 100 % van de betaalde retributie terugbetaald indien het totale
bedrag groter is dan € 5.
•
Herboeking naar een ander kamp binnen eenzelfde vakantie is mogelijk. Hierbij
wordt het verschil in verschuldigde retributie bijgepast of terugbetaald.
Annulering zonder attest door de aanvrager voor sportlessen:
•
Bij annulering tot en met de 1ste deelname wordt 100% van de betaalde retributie
terugbetaald indien het totale terug te betalen bedrag groter is dan € 5.
•
Bij annulering vanaf de 2de deelname blijft de retributie volledig verschuldigd.
Annulering zonder attest door de aanvrager voor grabbel-of knuffelpas
activiteiten (halve of hele dag):
•
Bij annulering tot en met 7 kalenderdagen na inschrijving en voor eerste
deelname wordt 100% terugbetaald indien het totale bedrag groter is dan € 5.
•
Bij annulering meer dan 7 kalenderdagen na inschrijving blijft de retributie
volledig verschuldigd.
Geldige attesten zijn:
Doktersattest
Overlijden tot de 3de graad van bloed en aanverwanten van de deelnemer
(doodsbrief, attest van overlijden)
Verhuis buiten de gemeente (attest van woonst of bewijs aangifte van adreswijziging)
Betaling
De retributie moet betaald worden bij de inschrijving op de activiteiten die worden
georganiseerd door de jeugddienst en door de sportdienst.
Inwerkingtreding
Dit retributiereglement treedt in werking op 09.12.2019 en vervangt alle voorgaande
reglementen met betrekking tot deze retributies.

36. Vaststelling van het retributiereglement op het onderhoud van grasvelden ten behoeve van
verenigingen.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Overwegende dat het gemeentepersoneel bepaalde grasvelden onderhoudt ten behoeve van
verenigingen;
Overwegende dat het passend is een gedeelte van de kosten hiervan te recupereren door middel van
een retributie;
Gelet op het gebruikersreglement van 23.06.2014 voor het onderhoud van grasvelden ten behoeve
van verenigingen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,

Neen:

Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Joris De Vriendt, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Rudi Vancauwenbergh
Allessia Claes, Annelies Ooms, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos

Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Omschrijving
Vanaf 01.01.2020 wordt een retributie geheven op het onderhoud van velden ten behoeve
van verenigingen;
Art. 2.
Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de vereniging voor wie de prestatie wordt uitgevoerd.
Art. 3.
Bedragen en berekening
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
per onderhoudsbeurt € 45
per veld
2.
per kalenderjaar
€ 580 per veld
Art. 4.
Betaling
De retributie moet, voorafgaand aan de prestaties, betaald worden na ontvangst van de
factuur en binnen de termijn die daarop vermeld is.
Art. 5.
Inwerkingtreding
Dit retributiereglement treedt in werking op 01.01.2020 en vervangt alle voorgaande
reglementen met betrekking tot deze retributie.
37. Vaststelling van het retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het koninklijk besluit van 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, hierna de wegcode genoemd, en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 16.05.2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, meer bepaald hoofdstuk V/1, waarbij aan de
gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren;
Gelet op het ministerieel besluit van 07.05.1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een
handicap;
Gelet op het ministerieel besluit van 09.01.2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart;
Overwegende dat de gemeente een daadwerkelijk handhavingsbeleid dient te voeren en dat dit de
enige manier is om het parkeergebeuren in goede banen te leiden;
Overwegende dat het aanleggen en verbeteren van de parkeermogelijkheden voor de gemeente
aanzienlijke lasten met zich meebrengen en het billijk is hiervoor een passende vergoeding te vragen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten,
Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Omschrijving
Vanaf 01.01.2020 wordt een retributie geheven voor het parkeren van motorvoertuigen op
de openbare weg of de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg waar een blauwe zonereglementering van toepassing is.
Art. 2.
Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het voertuig.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Bedragen en berekening
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
voor de maximale duur die toegelaten is
voor het parkeren:
gratis
in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) zoals omschreven in
artikel 27.1 van de wegcode
op een openbare weg met blauwe zone reglementering zoals omschreven in
artikel 27.2 van de wegcode
2.
voor elke periode die langer is dan deze
die gratis is
€ 26 per inbreuk
De voor de gebruiker toegelaten parkeerduur wordt vastgelegd aan de hand van de
parkeerschijf die overeenkomstig artikel 27.1.1 en artikel 27.1.2 van de wegcode moet
aangebracht en gebruikt worden.
Vrijstellingen
De retributie is niet verschuldigd door:
de mindervaliden, indien zij houder zijn van een speciale kaart uitgereikt door een
officiële instelling overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving
houders van een schriftelijke parkeertoelating uitgereikt door de stad.
De vermelde kaart moet op een zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig
aangebracht zijn.
Betaling
De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Inwerkingtreding
Dit retributiereglement treedt in werking op 01.01.2020 en vervangt alle voorgaande
reglementen met betrekking tot deze retributie.

38. Vaststelling van het retributiereglement op het uitlenen van stedelijk signalisatiemateriaal
en podium.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Overwegende dat het gemeentebestuur de erkende verenigingen op haar grondgebied en de
organisatoren van buurtfeesten, waarvoor een buurtfeestencheque wordt toegekend, extra wil
ondersteunen bij het organiseren van hun evenementen; dat bijgevolg voor deze verenigingen en
organisatoren van buurtfeesten een korting krijgen van 50 % voor het gebruik van
signalisatiemateriaal;
Overwegende dat bij sommige evenementen de impact op het verkeer zo groot is dat er door het
gemeentebestuur bepaald wordt dat er zeer veel signalisatie noodzakelijk is; dat het daarom
aangewezen is om een maximumbedrag voor dit signalisatiemateriaal vast te stellen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, AnneSophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe
Neen:
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Annelies Ooms, Christini Gounakis,
Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Omschrijving
Vanaf 01.01.2020 wordt een retributie geheven op het uitlenen van stedelijk
signalisatiemateriaal en podium.
Art. 2.
Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de aanvrager of organisator (bij evenementen).
Uitzondering
Signalisatiemateriaal kan niet ontleend worden door natuurlijke of rechtspersonen indien de
signalisatie wordt gebruikt in het kader van zijn of haar normale en wederkerende
professionele activiteiten.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Bedragen en berekening
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1. Signalisatiemateriaal, uitgezonderd voor de erkende verenigingen en organisatoren van
buurtfeesten, waarvoor een buurtfeestencheque wordt toegekend:
vast bedrag per uitlening:
- administratiekost
€ 10,00
per dag:
- knipperlicht + batterij
€ 1,00
- bareel met teken + 2 sokkels
€ 2,50
- bareel zonder teken + 2 sokkels
€ 2,00
- verkeersteken met sokkel
€ 1,00
- verkeersteken zonder sokkel
€ 1,00
- wegwijzer met sokkel
€ 1,00
- wegwijzer zonder sokkel
€ 1,00
- nadar
€ 0,20 per element
- sokkel
€ 0,50
2. Signalisatiemateriaal voor de erkende verenigingen en organisatoren van buurtfeesten,
waarvoor een buurtfeestencheque wordt toegekend: Op de totaliteit van de bedragen
zoals vastgesteld bij punt 1. wordt een korting toegestaan van 50 %.
3. Bij evenementen bedraagt de retributie voor signalisatiemateriaal voor alle aanvragers
en organisatoren van evenementen maximum € 250 per evenement met inbegrip van
de eventuele vervoerskosten.
4. podium, vervoer en plaatsing inbegrepen:
vast bedrag per uitlening:
- zonder overkapping
€ 110
- met overkapping
€ 375
Het podium wordt enkel uitgeleend aan:
- erkende verenigingen;
- scholen op het grondgebied van de stad.
Bijkomende bepalingen:
- De huurperiode van het materiaal wordt berekend vanaf de dag voorafgaand aan het
evenement/de werken tot en met de laatste dag waarop het evenement/de werken
plaatsvinden. Indien de aanvrager de materialen eerder wenst te huren, wordt de
huurperiode aangepast aan de gevraagde periode.
- Op de eerste werkdag volgend op de huurperiode moet het ontleende materiaal vanaf
8u terug ter beschikking gesteld worden van de stad indien het door de stadsdiensten
moet opgehaald worden. Wanneer de ontlener het materiaal zelf terug brengt, moet dit
gebeuren op de eerste werkdag volgend op de huurperiode. Indien aan deze
voorwaarden niet voldaan wordt, wordt de huurperiode verlengd tot de stad terug in het
bezit is van het ontleende materiaal.
- Signalisatiemateriaal en podium kunnen enkel uitgeleend worden indien deze geplaatst
worden op grondgebied Scherpenheuvel-Zichem.
- Enkel een ander gemeentebestuur kan nadar of podium aanvragen voor gebruik op hun
grondgebied. Deze worden dan opgehaald en teruggebracht door het gemeentebestuur
die de aanvraag gedaan heeft.
Laattijdige aanvragen
Bij laattijdige aanvragen (minder dan 5 werkdagen op voorhand) wordt voor alle aanvragers
en organisatoren van evenementen een bijkomende kost van € 50 aangerekend.
Vervoer
Het signalisatiemateriaal kan door de ontlener zelf afgehaald en teruggebracht worden tenzij
anders opgelegd in de signalisatievergunning of tijdelijke politieverordening. Er wordt een
bijkomende vergoeding aangerekend voor het vervoer heen en terug:
per auto of bestelwagen
€ 15
per vrachtwagen
€ 30
Schade of verlies
De gebruiker moet het materiaal terugbrengen in de staat waarin het zich bevond bij het
uitlenen. Bij schade of verlies van het uitgeleende materiaal zal de werkelijke kostprijs voor
de herstelling of vervanging bijkomend aangerekend worden.
Vrijstellingen

Art. 8.

Art. 9.

De retributie op signalisatiemateriaal en podium is niet verschuldigd door
onderwijsinstellingen voor zover de manifestatie louter gericht is op de schoolactiviteiten.
Betaling
De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Inwerkingtreding
Dit retributiereglement treedt in werking op 01.01.2020 en vervangt alle voorgaande
reglementen met betrekking tot deze retributie.

39. Vaststelling van het retributiereglement op het takelen en bewaren van voertuigen.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Overwegende dat de politie om veiligheidsredenen en verkeerstechnische redenen frequent moet
overgaan tot het takelen van voertuigen;
Overwegende dat het billijk is om de kosten van het takelen terug te vorderen van diegenen die de
kosten veroorzaakt hebben;
Overwegende dat de tarieven van de steden Diest en Scherpenheuvel-Zichem op elkaar zijn
afgestemd zodat er een uniforme tarifering is in de politiezone Demerdal DSZ;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten,
Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Omschrijving
Vanaf 01.01.2020 wordt een retributie geheven op het takelen en het bewaren van
voertuigen.
Art. 2.
Definities
Voor de toepassing van dit retributiereglement worden volgende definities gehanteerd:
1.
Oproep tot takelen:
Er is sprake van een oproep tot takelen zodra de politie het takelbedrijf oproept om een
voertuig te takelen.
2.
Nutteloze oproep:
Bij een nutteloze oproep komt de bestuurder en/of burgerlijk aansprakelijke persoon van het
voertuig ter plaatse tussen het tijdstip van de oproep tot takelen en het
uitvoeren van
de takeling en kan hij/zij het voertuig verplaatsen;
3.
Takeling:
Er is sprake van een takeling van zodra de takelwagen het voertuig met minstens twee
wielen van de begane grond getild heeft. Ook als de bestuurder en/of burgerlijk
aansprakelijke persoon van het voertuig ter plaatse komt op het moment dat de takelwagen
het voertuig nog niet vervoerd, maar al wel met twee wielen van de begane grond getild
heeft, is het voertuig volgens dit reglement getakeld;
4.
Bewaring:
De term bewaring staat voor het bergen van een getakeld voertuig, met de
voorwerpen
die zich erin bevinden, in een loods of op een terrein van de stad Scherpenheuvel-Zichem of
van een takelbedrijf. De periode vangt aan op de dag van de takeling en eindigt op de dag
van de afhaling van het voertuig.
Art. 3.
Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de houder van de nummerplaat van het getakelde voertuig.
De bestuurder en de burgerlijk aansprakelijke persoon van het voertuig zijn hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van de retributie.
Art. 4.
Bedragen en berekening
De retributie wordt vastgesteld als volgt:

1.

Art. 5.

Art. 6.

voor een voertuig met een hoogst toegelaten gewicht tot en met 3.500 kg:
a.
per takeling:
van maandag tot vrijdag
tussen 8.00 uur en 20.00 uur,
behalve feestdagen:
€ 95
van maandag tot vrijdag tussen 20.00 uur en 8.00 uur;
zaterdag, zondag en feestdagen:
€ 140
b.
per nutteloze oproep: 50 % van de hierboven vermelde takelkosten
c.
per schijf van 24 uur bewaring: € 1,50
2.
voor een voertuig met een hoogst toegelaten gewicht van meer dan 3.500 kg:
a.
per takeling:
van maandag tot vrijdag tussen 8.00 uur en 20.00 uur,
behalve feestdagen:
€ 265
van maandag tot vrijdag tussen 20.00 uur en 8.00 uur;
zaterdag, zondag en feestdagen:
€ 395
b.
per nutteloze oproep: 50 % van de hierboven vermelde takelkosten
c.
per schijf van 24 uur bewaring: € 6
Elke begonnen schijf van 24 uur bewaring wordt aangerekend als een volledige.
Betaling
De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Inwerkingtreding
Dit retributiereglement treedt in werking op 01.01.2020 en vervangt alle voorgaande
reglementen met betrekking tot deze retributie.

40. Vaststelling van het retributiereglement op de verkoop van toeristisch materiaal.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Overwegende dat de stad toeristisch materiaal aanbiedt zoals folders, brochures, kaarten, boeken, ….
en dat het billijk is hiervoor een vergoeding te vragen;
Overwegende dat de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen machtiging kan
verlenen om het tarief van de retributies vast te stellen;
Overwegende dat op die manier vlotter kan ingespeeld worden op het wisselende aanbod van onder
andere folders en brochures en de prijs daarvoor;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten,
Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Omschrijving
Vanaf 01.01.2020 wordt een retributie geheven op de verkoop van toeristisch materiaal
zoals folders, brochures, kaarten, boeken, ….
Art. 2.
Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de koper.
Art. 3.
Bedragen en berekening
Het vaststellen van de retributie wordt gedelegeerd aan het college van burgemeester en
schepenen gedurende de volledige geldigheidstermijn van het retributiereglement.
De retributie wordt vastgesteld op basis van de werkelijke kostprijs, opgelegde verkoopprijs
of actuele verkoopprijs
Art. 4.
Vrijstellingen
Er zijn geen vrijstellingen of verminderingen van toepassing.
Art. 5.
Betalingen
De retributie moet betaald worden bij de aankoop.

Art. 6.

Inwerkingtreding
Dit retributiereglement treedt in werking op 01.01.2020 en vervangt alle voorgaande
reglementen met betrekking tot deze retributie.

41. Vaststelling van het retributiereglement op werken uitgevoerd door stadspersoneel.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Overwegende dat het gemeentepersoneel bepaalde werken uitvoert ten behoeve van derden;
Overwegende dat deze taken van allerlei aard kunnen zijn zoals herstel van schade aan het
stadspatrimonium, bij vordering door politie of brandweer bij ongevallen of in geval van
volksgezondheid en veiligheid;
Overwegende dat het passend is de kosten van deze werken en diensten te recupereren door middel
van een retributie;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten,
Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Omschrijving
Vanaf 01.01.2020 wordt een retributie geheven op de werken uitgevoerd door
stadspersoneel.
Onder werken wordt verstaan:
het vrijmaken en herstellen van het stedelijk patrimonium;
van rechtswege noodzakelijke tussenkomsten van de stadsdiensten;
werken voor derden, uitgevoerd door de stad als beheerder van het openbaar domein.
Art. 2.
Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de persoon voor wie de werken uitgevoerd worden of door
degene die de schade veroorzaakt heeft.
Art. 3.
Bedragen en berekening
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
personeel:
per arbeider
€ 15 per half uur
2.
voertuigen:
bestelwagen/traktor
€ 20 per half uur
vrachtwagen
€ 22,50 per half uur
graaf- laadmachine
€ 22,50 per half uur
3.
gebruikte materialen:
de werkelijke kostprijs
Bijkomende bepalingen
- Elk begonnen half uur wordt aangerekend voor een volledig half uur.
- In geval van vergoeding voor schade, die werd veroorzaakt door een derde, is de
gemeente niet gehouden tot het effectief herstellen van de schade.
Art. 4.
Betalingstermijn
De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Art. 5.
Inwerkingtreding
Dit retributiereglement treedt in werking op 01.01.2020 en vervangt alle voorgaande
reglementen met betrekking tot deze retributie.
42. Vaststelling van het retributiereglement voor socio-culturele en toeristische activiteiten
ingericht door de stad of in samenwerking met de stad.

Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Overwegende dat er door de gemeente verschillende socio-culturele en toeristische activiteiten
georganiseerd worden;
Overwegende dat de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen machtiging kan
verlenen om het tarief van de retributies vast te stellen;
Overwegende dat op die manier vlotter kan ingespeeld worden op de wisselende kostprijzen van de
activiteiten;
Overwegende dat het gemeentebestuur bij de vaststelling van de retributie voorkeur geeft aan
laagdrempeligheid;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Joris De Vriendt, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Allessia Claes, Annelies Ooms, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos
Besluit:
Art. 1.
Omschrijving
Vanaf 01.01.2020 wordt er een retributie geheven voor deelname aan socio-culturele en
toeristische activiteiten.
Art. 2.
Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Art. 3.
Bedragen en berekening
Het vaststellen van de retributie wordt gedelegeerd aan het college van burgemeester en
schepenen gedurende de volledige geldigheid van het retributiereglement.
De retributie wordt vastgesteld op basis van de kostprijzen van de activiteiten voor de
gemeente en bedraagt minimum € 3 en maximum € 25.
Er kunnen ook gratis activiteiten georganiseerd worden.
Art. 4.
Vrijstellingen
Er zijn geen vrijstellingen of verminderingen van toepassing.
Art. 5.
Annuleringsregeling
Bij annulering door de betrokken dienst van een volledige activiteit, wordt de betaalde
retributie volledig terugbetaald indien het totale terug te betalen bedrag groter is dan € 5.
Art. 6.
Betaling
De retributie moet betaald worden bij de aanvraag.
Art. 7.
Inwerkingtreding
Dit retributiereglement treedt in werking op 01.01.2020 en vervangt alle voorgaande
reglementen met betrekking tot deze retributie.
43. Retributie inningskosten van fiscale en niet-fiscale vorderingen.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Overwegende dat de gemeente in het kader van invorderingen in de diverse stadia van de
invorderingsprocedure administratieve kosten maakt;
Overwegende dat de gemeente bepaalde kosten wil doorrekenen aan diegenen die laattijdig betalen
zodat deze kosten niet volledig ten laste vallen van de gemeenschap;
Overwegende dat er steeds kosteloos een eerste herinnering wordt gestuurd;
Overwegende dat de debiteuren bij elke factuur en bij elke betalingsherinnering verwittigd worden van
het feit dat het niet tijdig betalen kosten met zich zal meebrengen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten,
Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,

Lieve Van den Berghe, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:

Christini Gounakis, Rita Devos

Besluit:
Art. 1.
Omschrijving
Vanaf 01.01.2020 wordt een retributie geheven voor de kosten verbonden aan de
invorderingen van fiscale en niet-fiscale vorderingen.
Dit reglement is van toepassing voor alle kosten die gemaakt worden vanaf 01.01.2020
ongeacht de datum waarop de oorspronkelijke vordering werd gemaakt.
Art. 2.
Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de debiteur van de openstaande vordering waaraan de
kosten zijn gerelateerd.
Art. 3.
Bedragen en berekening
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
- indien de debiteur niet betaalt binnen de termijn die voorzien is in de kosteloze eerste
aanmaning wordt telkens een kost aangerekend van € 15 voor de verzending van een
tweede en derde aanmaning.
- indien een debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit niet nakomt, wordt een kost
aangerekend van € 15 voor een aanmaning hiervoor.
- indien een aanmaning aangetekend wordt verstuurd, wordt een kost aangerekend van €
20.
Art. 4.
Inwerkingtreding
Dit retributiereglement treedt in werking op 01.01.2020 en vervangt alle voorgaande
reglementen met betrekking tot deze retributie.
44. Vaststelling van het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk
openbaar domein.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Overwegende dat de gemeente en de burgers voortdurend geconfronteerd worden met de plaatsing
van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied;
Overwegende dat deze nutsvoorzieningen werkzaamheden vergen langs de gemeentelijke wegen en
aldus een impact hebben op het openbaar domein;
Overwegende dat er op het vlak van het onderhoud en de herstellingen ook geregeld dringende
werken moeten worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening en
dat er daarnaast een aantal werken zijn zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine
onderhoudswerken die omzeggens constant een impact hebben op het openbaar domein;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten,
Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.01.2020 tot en met 31.12.2022 wordt een retributie geheven op de gemeentelijke
dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van
werken aan permanente nutsvoorzieningen in uitvoering en met toepassing van de Code
voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen.
Art. 2.
Permanente nutsvoorzieningen zijn:
alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden

Art. 3.

Art. 4.
Art. 5.

Art. 6.
Art. 7.

(zoals kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten , palen, masten, toezichts-, verbindings-,
e.a. putten…) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten,
stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof;
telecommunicatie;
radiodistributie en kabeltelevisie;
de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die
installaties kan aangesloten worden;
alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens a
aanzien als nutsvoorzieningen.
De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of
onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of
indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente.
De retributie is verschuldigd door de eigenaar van de nutsvoorziening.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
voor sleufwerken:
in rijwegen
€ 0,78
in voetpaden
€ 0,60
in aardewegen
€ 0,36
De retributie is verschuldigd per dag en per lopende meter openliggende sleuflengte
voor alle sleufwerken.
Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een
indexatie toegepast.
Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.
Elk deel van een begonnen meter wordt als een volledige lopende meter in rekening
gebracht.
2.
voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aansluitingswerken,
herstellingen, kleine onderhoudswerken met een sleufoppervlakte van
maximum 3 m²:
per kalenderjaar en per aanwezig aansluitingspunt
op het grondgebied van de gemeente
€ 1,00
ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de
distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij:
per aanwezig aansluitingspunt
op het grondgebied van de gemeente
€ 0,50
Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een
indexatie toegepast.
Deze retributies zijn verschuldigd voor het einde van ieder jaar.
Elke nutsmaatschappij doet vóór 15 december van ieder jaar aangifte van het aantal
aansluitingspunten op het grondgebied van de gemeente.
De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Dit retributiereglement treedt in werking op 01.01.2020 en vervangt alle voorgaande
reglementen met betrekking tot deze retributie.

45. Aanvullend agendapunt ingediend door raadslid J. De Vriendt betreffende de aanpassing
van het huishoudelijk reglement.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad;
Gelet op het bijkomend punt ingediend door de Vlaams Belang tot aanpassing van het huishoudelijk
reglement;
Gelet op de bespreking;
Gaat over tot de artikelsgewijze stemming:
Besluit:
Stemming over artikel 1
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten,
Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,

Lieve Van den Berghe, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh, Christini Gounakis, Pieter Boudry
Neen:
Onthouding:
Art. 1.

Het geschreven samenvattend verslag van mondelinge vragen wordt opgenomen in de
notulen.

Stemming over artikel 2
Ja:
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Annelies Ooms, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Christini Gounakis, Pieter Boudry
Neen:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, AnneSophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Onthouding:
Art. 2.

Na het stellen van de geagendeerde mondelinge vraag wordt geen mogelijkheid voorzien
voor de fracties om gedurende maximum 1 minuut haar standpunt toe te lichten of een
bijkomende opmerking te uiten.

Stemming over artikel 3
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten,
Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh, Christini Gounakis, Pieter Boudry
Neen:
Onthouding:
Art. 3.

Schriftelijke vragen en de antwoorden daarop op Cobra@home worden gearchiveerd een
maand na het antwoord aan de vraagsteller werd verstuurd. De administratie onderzoekt
hoe de verslaggeving van de gemeenteraad aan het publiek kan worden verbeterd en met
name ook de mogelijkheid te bekijken om schriftelijke vragen en antwoord ook via de
stadswebsite publiek te maken.

46. Aanvullend agendapunt ingediend door raadslid P. Boudry betreffende citymanagement.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het aanvullend agendapunt ingediend door de N-VA fractie betreffende city-marketing;
Gelet op de bespreking;
Gaat over tot de artikelsgewijze stemming;
Besluit:
Stemming over artikel 1
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten,
Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh, Christini Gounakis, Pieter Boudry
Neen:
Onthouding:
Art. 1.

Er is nood aan een professioneel stadsmarketingplan.

Stemming over artikel 2
Ja:
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Annelies Ooms, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Rudi Vancauwenbergh, Pieter Boudry

Neen:

Onthouding:
Art. 2.

Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, AnneSophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe
Rita Devos, Christini Gounakis

Dit plan wordt niet begeleid en uitgewerkt met behulp van een extern marketing &
communicatie agentschap die de juiste ervaring en expertise kan aanwenden in het
ontwikkelen ervan.

Stemming over artikel 3
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten,
Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh, Christini Gounakis, Pieter Boudry
Neen:
Onthouding:
Art. 3.

De nodige budgetten zullen worden voorzien in de meerjarenplanning voor de creatie,
ontwikkeling, implementatie, ondersteuning en evaluatie van een professioneel
stadsmarketingbeleid.

47. Aanvullend agendapunt ingediend door raadslid A. Ooms betreffende de European
Disability Card.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het aanvullend agendapunt ingediend door de N-VA fractie betreffende de European
Disability Card;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten,
Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Gemeente Scherpenheuvel-Zichem en OCMW Scherpenheuvel-Zichem gaan in op het
voorstel van CD&V minister Muylle en implementeren de European Disability Card binnen de
eigen OCMW- en gemeentelijke diensten, als voorbeeld voor andere verenigingen, cultuuren sportdiensten in onze gemeente.
48. Stemming over het hoogdringend agendapunt omtrent het bepalen van de financiële
gevolgen in het kader van de in zitting van de gemeenteraad van 24.10.2019 goedgekeurde
operationele overeenkomst in uitvoering van het reglement aanbod openbare verlichting en
diensten door de distributienetbeheerder.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 21.12.2017, inzonderheid op artikel 23;
Gelet op het voorstel van de voorzitter om volgend punt bij dringende noodzakelijkheid aan de agenda
toe te voegen: ‘Bepaling financiële gevolgen in het kader van de operationele overeenkomst in
uitvoering van het reglement aanbod openbare verlichting en diensten door de
distributienetbeheerder’;
Motivatie:

In zitting van de gemeenteraad van 24.10.2019 werd de operationele overeenkomst in uitvoering van
het ‘reglement aanbod openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan hun
lokale besturen’ goedgekeurd. Deze overeenkomst werd goedgekeurd zonder rekening te houden met
de juridische en financiële consequenties die deze overeenkomst inhoudt. Deze werden wel als
bijlage toegevoegd bij het dossier, maar voor Fluvius is dat onvoldoende om de overdracht te kunnen
afwerken. Ze vragen een expliciete goedkeuring van deze financiële gevolgen.
Aangezien de algemene vergadering van Fluvius waarop deze toetreding zal worden aanvaard,
plaatsvindt op 17.12.2019, dient deze goedkeuring op de huidige gemeenteraad te worden
geagendeerd. Wordt dit punt geagendeerd op de gemeenteraad van 19.12.2019 dan zal er pas op de
algemene vergadering van juni kunnen worden toegetreden en verliest men dus een half jaar.
Bij Fluvius werd een berekening gemaakt aan de hand van de aanwezige infrastructuur van openbare
verlichting op ons grondgebied. Voor de inbreng van de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen
en steunen openbare verlichting in de distributienetbeheerder gebeurt een waardering van deze
installaties: De inbrengwaarde wordt bepaald aan de hand van de economische nieuwwaarde van de
steunen en armaturen en is gebaseerd op een gedetailleerde inventaris op datum van de toetreding.
Het ingeschatte bedrag aan investeringen en exploitatie voor de periode van 2019-2030 bedraagt €
2.606.225,00 wat als basis dient voor de berekening van de inbrengwaarde en die zal vastgelegd
worden bij wijze van een notariële akte. Vooraleer deze akte kan opgesteld worden, is het
noodzakelijk dat deze financiële tussenkomst wordt vastgelegd en dus ook mee deel uitmaakt van de
goedgekeurde overeenkomst.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten,
Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel van de voorzitter. Het agendapunt
‘Bepaling financiële gevolgen in het kader van de operationele overeenkomst in uitvoering
van het reglement aanbod openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerder’
wordt aan de agenda toegevoegd.
H1. Goedkeuring financiële gevolgen in het kader van de in zitting van de gemeentaraad van
24.10.2019 goedgekeurde overeenkomst met Fluvius, met betrekking tot de overdracht van
de openbare verlichting.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Overwegende dat de overeenkomst voor de overdracht van de openbare verlichting aan Fluvius in
zitting van de gemeenteraad van 24.10.2019 werd goedgekeurd zonder rekening te houden met de
juridische en financiële consequenties die deze overeenkomst inhoudt;
Overwegende dat de stad Scherpenheuvel-Zichem deelneemt voor de activiteit distributienetbeheer
elektriciteit en/of gas aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek;
Overwegende dat sinds eind 2004 de openbare verlichtingsnetten en -aansluitingen tot de eigendom
van de distributienetbeheerders behoren;
Overwegende dat de exploitatie van de openbare verlichting deel uitmaakt als
openbaredienstverplichting van de activiteit ‘Netbeheer elektriciteit’;
Overwegende dat de exploitatiekosten, met uitzondering van de materiaalkosten hieraan verbonden,
hierdoor kunnen worden opgenomen in het distributienettarief;
Overwegende dat de activiteiten met betrekking tot de openbare verlichting die niet onder deze
openbaredienst-verplichting vallen (bv. renovatiewerken), worden beschouwd als een nevenactiviteit;
Overwegende dat dit een niet-gereguleerde activiteit is waarvoor een vergoeding aan kostende prijs
wordt aangerekend aan de deelnemers;

Overwegende dat de deelnemers van Iverlek in 2004 naar aanleiding van de overname (aankoop)
door de distributienetbeheerder van de openbare verlichtingsnetten via gemeenteraadsbesluit de
beheersoverdracht rond de activiteit openbare verlichting hebben herbevestigd/beslist;
Overwegende dat statutair werd ingeschreven dat deze beheersoverdracht voor de exploitatie van de
openbare verlichting geldt voor de volledige duur van de aansluiting en dat de beheersoverdracht voor
de nevenactiviteit openbare verlichting steeds herroepbaar is;
Overwegende dat steden en gemeenten voor grote uitdagingen staan op het vlak van de openbare
verlichting, milieu, energiebesparing, kostenefficiëntie en Smart City;
Overwegende dat er de snelle technologische evolutie is op het vlak van de verlichtingstoestellen en
hun aansturing;
Overwegende dat de lokale besturen tal van mogelijkheden krijgen om gegevens te verzamelen
waarmee ze hun beleid beter kunnen afstemmen op de behoeften en vragen van hun burgers, het
lokale bestuur zelf, de overheid en ondernemingen;
Overwegende dat daarnaast de lokale besturen zich via de burgemeestersconvenanten geëngageerd
hebben tot doelstellingen op het vlak van energie-efficiëntie en CO2-besparing;
Overwegende dat als werkmaatschappij voor de netbeheerders in dienst van de lokale besturen
Fluvius System Operator (hierna ‘Fluvius’) een actieve ondersteuning wil aanbieden bij de uitwerking
van een beleid op maat op vlak van milieu, verlichting en Smart City-infrastructuur (de netten, steunen
en erop geïnstalleerde applicaties);
Overwegende dat de raad van bestuur van Iverlek in zitting van 13.05.2019 het reglement ‘Fluvius
Openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan lokale besturen’ heeft
goedgekeurd;
Overwegende dat dit reglement reeds werd goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van
24.10.2019;
Overwegende dat er een in breng is van maximum 25% van de inbrengwaarde in cash en minimum
75% van de inbrengwaarde in OV-aandelen;
Overwegende dat voor de inbreng van de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen
openbare verlichting in de distributienetbeheerder een waardering gebeurt van deze installaties;
Overwegende dat de inbrengwaarde bepaald wordt aan de hand van de economische nieuwwaarde
van de steunen en armaturen en gebaseerd is op een gedetailleerde inventaris op datum van
toetreding;
Overwegende dat de vergoeding van de inbrengwaarde als volgt gebeurt:
• een deel in cash (max. 25 percent van de inbrengwaarde);
• een deel in nieuw te creëren niet-stemgerechtigde en niet-dividendgerechtigde OV-aandelen (min.
75 percent van de inbrengwaarde);
Overwegende dat op de buitengewone algemene vergadering van Fluvius van december 2019
hiervoor een voorstel van statutenwijziging ter goedkeuring zal worden voorgelegd;
Overwegende dat jaarlijks de raad van bestuur van de distributienetbeheerder aan de betrokken
gemeenten/steden de opbrengsten en kosten zal verrekenen via het resultaat;
Overwegende dat op vraag van het lokale bestuur hier diensten zoals lichtplannen, het
energieverbruik als onderdeel van ‘licht als dienstverlening’,… kunnen aan toegevoegd worden;
Overwegende dat op na inbreng alle nieuwe investeringen dus ten laste komen van de
distributienetbeheerder en in haar volle eigendom als activa;
Overwegende dat de overgenomen installaties over een periode van maximum twaalf jaar zullen
afgeschreven worden, gezien het plan om de verledding van Vlaanderen ten laatste tegen 2030 uit te
voeren;
Overwegende dat de afschrijvingen van het gedeelte in cash volgens dit ritme zullen verrekend
worden;
Overwegende dat deze investeringen voor de bestaande en voor de toekomstige
verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare verlichting geënt zijn op de vaststellingen en
vooruitzichten zoals opgenomen in het (door de betrokken gemeente/stad en de
distributienetbeheerder overeengekomen) meerjarig investeringsplan openbare verlichting (op basis
van lichtplan of masterplan openbare verlichting) en worden geconcretiseerd binnen het door de
distributienetbeheerder opgemaakte reglement;
Overwegende dat indien gewenst, er bij het investeringsmeerjarenplan ook doelen zullen bepaald
worden zoals onder meer m.b.t. het effect van de investeringen op energieverbruik en CO2-uitstoot;
Overwegende dat als een gemeente/stad wenst om versneld de masterplannen te realiseren en
hiervoor bijkomende investeringsmiddelen nodig zijn, de gemeente/stad kan overwegen om middels
een tussenkomst deze bijkomende investeringsmiddelen te voorzien en kan er samen onderzocht
worden hoe dit kan gerealiseerd worden (bv. aannemerscapaciteit);

Overwegende dat de bepaling van de prestatie-eisen en brandprogramma’s (dimmen, doven, enz.) de
bevoegdheid blijft van de individuele steden/gemeenten;
Overwegende dat de steden/gemeenten dus het ritme en de locatie bepalen waar er een
aanpassing/investering nodig is om aan deze eisen te voldoen;
Overwegende dat de overeengekomen meerjarenplannen minstens eenmaal per jaar verfijnd worden
en omgezet in een concreet jaaractieplan waarvoor de Raad van Bestuur van de
distributienetbeheerder jaarlijks een maximaal budget (jaar X) goedkeurt voor het geheel van haar
toegetreden steden/gemeenten dat besteed wordt op basis van de door de steden/gemeenten
goedgekeurde lichtplannen of masterplannen;
Overwegende dat als het budget op het niveau van de distributienetbeheerder ontoereikend is voor de
realisatie van de goedgekeurde masterplannen van de toegetreden lokale besturen een proratering
gebeurt van het budget, enerzijds in functie van het aantal lichtpunten van de betrokken deelnemers,
zoals opgenomen in de asset databank van de distributienetbeheerder, en anderzijds in functie van de
realisatietermijn zoals opgenomen in de masterplannen;
Overwegende dat het eventueel saldo van het budget overgedragen wordt en bij voorrang besteed
binnen het budget voor het daaropvolgende jaar;
Overwegende dat de distributienetbeheerder een ruime keuze van (standaard)materialen aanbiedt via
de jaarlijks vastgelegde catalogus;
Overwegende dat door de raad van bestuur vastgelegde en goedgekeurde beleidsregels en principes
zoals preventieve en curatieve vervangingen van toepassing blijven;
Overwegende dat Fluvius lokale besturen wil ondersteunen om hun Smart City-infrastructuur (netten,
installaties, steunen, …) maximaal te valoriseren;
Overwegende dat de ondersteuning bestaat uit het beheer van de overeenkomsten met operatoren
(bv. telecom) die gebruik willen maken van deze infrastructuur;
Overwegende dat Fluvius ervoor zal zorgen dat de installatie van applicaties (bv. camera’s, sensoren,
verkeersgeleiding, telecominstallaties, …) en aansluiting op de netten veilig en correct uitgevoerd
worden;
Overwegende dat het lokale bestuur periodiek diverse rapporteringen krijgt (stand van zaken van het
overeengekomen actieplan, effecten ervan op het energieverbruik en de CO2-uitstoot, investeringen
en onderhoud, nieuwe trends, specifieke Fluvius-projecten m.b.t. openbare verlichting en Smart Cityinfrastructuur,…);
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Ronald Schuyten,
Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Zijn goedkeuring te hechten aan de beheersoverdracht inzake de verlichtingstoestellen,
lichtbronnen en steunen en desgevallend de semi-openbare verlichtingsinstallaties, daaraan
verbonden de automatische overdracht van de eigendom van de in de toekomst nog op te
richten verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en desgevallend de semi-openbare
verlichtingsinstallaties.
En bijgevolg tevens zijn goedkeuring te hechten aan de uitbreiding van de huidige
aansluiting van de gemeente bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek voor de activiteit
openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als
onderdeel van ‘licht als dienstverlening’ en zo deel te nemen aan het aanbod Fluvius
Openbare verlichting en de opdrachthoudende vereniging te verzoeken om de ‘aanvaarding
van de uitbreiding van deze aansluiting’ voor te leggen aan de eerstvolgende algemene
vergadering.
Art. 2.
De inbreng die de stad/gemeente heeft gedaan overeenkomstig het artikel 9 van de statuten
van Iverlek worden uitgebreid wat betreft:
• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die zijn weergegeven
in het reglement.

Art. 3.

Art. 4.
Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

De verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen - op basis van een inventariswaarde
31.12.2018 - tegen een inbrengwaarde van € 150 794 in cash (zijnde 25% van de
inbrengwaarde) en € 452 383 in OV-aandelen (zijnde 75% van de inbrengwaarde) worden
ingebracht bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek, in overeenstemming met de in in
zitting van de gemeenteraad van 24.10.2019 goedgekeurde operationele overeenkomst met
Fluvius.
De inbreng van de semi-openbare verlichting gebeurt op projectbasis na risicoanalyse en na
het in overeenstemming brengen van de installaties aan de geldende wetgeving en regels.
De inbrengwaarde wordt bepaald aan de hand van de economische nieuwwaarde van de
steunen en armaturen en is gebaseerd op een gedetailleerde inventaris op de effectieve
datum van toetreding.
De distributienetbeheerder doet het nodige om de vereiste vennootschapsrechtelijke
formaliteiten te vervullen die een inbreng met zich meebrengt en om de statuten
dienovereenkomstig aan te passen.
De burgemeester en de algemeen directeur worden aangeduid om als gevolmachtigde van
de stad/gemeente de authentieke akte te ondertekenen alsook de algemene administratie
van de patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve
inschrijving bij het overschrijven van de inbrengakte.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van de
opdrachthoudende vereniging Iverlek, (in pdf-versie) uitsluitend via e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

Mondelinge vragen

M1. Mondelinge vraag raadslid R. Vancauwenbergh betreffende opvolging mondelingen vragen
vorige gemeenteraad.
De mondelinge vragen worden opgenomen in het zittingsverslag.
M2. Mondelinge vraag raadslid P. Boudry betreffende een nieuw zwembad.
De mondelinge vragen worden opgenomen in het zittingsverslag.
M3. Mondelinge vraag raadslid P. Boudry betreffende de gevaarlijke verkeersituatie centrum
Scherpenheuvel.
De mondelinge vragen worden opgenomen in het zittingsverslag.
M4. Mondelinge vraag raadslid A. Claes betreffende Buurthuis Onderons.
De mondelinge vragen worden opgenomen in het zittingsverslag.

De voorzitter van de gemeenteraad sluit de vergadering om 23.28 uur.
Namens de gemeenteraad,
de algemeen directeur

de voorzitter van de gemeenteraad

Eva Poelemans

Marleen Van Meeuwen

