Gemeenteraad: zitting van 25 juni 2020
Toelichting agendapunten

Secretariaat.
1. Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.
Overeenkomstig art. 32 van het decreet over het lokaal bestuur worden de notulen van de vorige
zitting, meer bepaald van 28.05.2020 goedgekeurd
2. Rapportering organisatiebeheersing juni 2020.
Artikel 219 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 bepaalt dat het
organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het
managementteam.
Artikel 219 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 bepaalt eveneens dat de
algemeen directeur hierover jaarlijks rapporteert aan de gemeenteraad en de OMW-raad.
Het overleg met het managementteam vond plaats op 08.06.2020.
Het document met referentie 08062020Rapportering OBSbis wordt ter kennisgeving voorgelegd aan
de gemeenteraad.
3. Kennisgeving en bekrachtiging van de beslissingen van de burgemeester in het kader van
de corona crisis.
In het kader van de corona crisis heeft de burgemeester een aantal besluiten genomen, die ter
kennisgeving en bekrachtiging aan de gemeenteraad moeten worden voorgelegd.


Besluit burgemeester van 08.06.2020

4. Goedkeuring van een voorschotregeling betreffende subsidies aan verenigingen.
De federale overheid heeft verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken. Deze maatregelen hebben een aanzienlijke impact op onze
maatschappij en inzonderheid het lokale verenigingsleven.
Het bestuur wenst maatregelen te treffen om de impact te milderen voor de lokale verenigingen door
een voorschot op de werkingssubsidies uit te betalen aan de verenigingen.
Voorstel:
Er wordt een voorschot van 70% van de toegekende werkingssubsidies in 2019 betaald aan:
 Jeugdverenigingen
 Jeugdhuizen/-clubs
 Erkende sportverenigingen
 Harmonies en fanfares
 Amateurkunsten (met uitzondering van de fanfares en harmonieën), hobby- en
erfgoedverenigingen, genealogische, socio-culturele en vaderlandslievende
verenigingen
 Seniorenverenigingen




Welzijnsverenigingen
De Vlaamse Noord-Zuid beweging en de projecten van ontwikkelingssamenwerking
die vallen onder projectsubsidies voor permanente werking.
De voorschotten, vermeld in artikel 1, worden in mindering gebracht van de definitief toe te kennen
subsidies in 2020, berekend op basis van de bestaande reglementen.
5. Kennisgeving van de beslissing van de Vlaamse regering betreffende het bedrag dat gaat
naar de lokale besturen voor de ondersteuning van de lokale sport-, cultuur- en
jeugdwerksector om de corona impact op de werking te verzachten.
De Vlaamse regering heeft beslist om 83,9 miljoen euro ter beschikking te stellen van de lokale
besturen voor de ondersteuning van de lokale sport-, cultuur- en jeugdwerksector om de corona
impact op de werking te verzachten. Voor Scherpenheuvel-Zichem betekent dat een bedrag van
230.171, 48 euro. Dit werd door het crisiscentrum van de Vlaamse overheid op 2 juni aan de stad
medegedeeld.
De stad heeft van Vlaanderen nog geen onderrichtingen ontvangen inzake de aanwending van deze
middelen. Op 11 juni vernamen we wel via VVSG dat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart
Somers in het Vlaams Parlement bevestigd heeft dat die extra gelden bij de middelen van het
Gemeentefonds komen en er geen voorwaarden of criteria komen voor de aanwending ervan.
Gemeenten kunnen dus zelf beslissen hoe ze de middelen besteden. De Vlaamse overheid zou wel
nog met een handreiking komen met een aantal suggesties,, de procedure en goede praktijken.
Het schepencollege heeft in dit stadium zo breed mogelijk willen informeren d.w.z. naar alle
adviesraden en beheersorganen. Hierbij werd in een mail van 17 juni aan alle adviesraden en
beheersorganen aangegeven dat het college gaat voor een evenwichtige, nuttige en rechtvaardige
besteding van de toegekende middelen in overleg en samenspraak met de betrokken raden en
organen. Eveneens werd medegedeeld dat, van zodra de stad verder nieuws heeft van de Vlaamse
regering, het college de adviesraden en beheersorganen hiervan op de hoogte zal brengen.
Tot slot werd aangegeven dat het schepencollege, eens de handreiking van Vlaanderen ontvangen,
samen met de administratie een voorstel zal uitwerken dat voor advies zal voorgelegd worden aan
de betrokken adviesraden en beheersorganen. Ook werd gemeld dat de adviesraden en
beheersorgaan nu reeds hun bevindingen, opmerkingen of suggesties kunnen overmaken aan het
stadsbestuur.

Financiële dienst.
6. Adviesverlening jaarrekening 2019 kerkfabriek Sint-Jan Baptist Averbode.
De jaarrekening 2019 van kerkfabriek Sint-Jan Baptist Averbode sluit af met een exploitatieoverschot
van € 10.817,18 en geen investeringssaldo. Dit stemt overeen met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2019.
Vanaf 2016 worden de verrichtingen van de abdijkerk en de dorpskerk opgesplitst. De werkingskosten
voor de abdijkerk worden volledig terugbetaald door de abdij.
De kerkfabriek heeft in 2019 van de gemeente een toelage van € 9.112,07 ontvangen voor de
werkingskosten en geen investeringstoelage.
De totale exploitatieontvangsten en –uitgaven liggen iets lager dan vorige jaren. De kerkfabriek heeft
in 2019 geen investeringen uitgevoerd.
7. Adviesverlening jaarrekening 2019 kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg.
De jaarrekening 2019 van kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg sluit af met een exploitatieoverschot van €
4.755,07 en een investeringsoverschot van € 0,01. Dit stemt overeen met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2019.

De kerkfabriek heeft in 2019 van de gemeente een toelage van € 7.867,25 ontvangen voor de
werkingskosten en geen investeringstoelage.
De totale exploitatieontvangsten zijn vergelijkbaar met het jaar ervoor. De totale exploitatie-uitgaven
liggen iets lager dan in 2018 en zijn vergelijkbaar met de jaren daarvoor. De kerkfabriek heeft in 2019
geen investeringen uitgevoerd.
8. Adviesverlening jaarrekening 2019 kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek.
De jaarrekening 2019 van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek sluit af met een exploitatieoverschot
van € 51.435,60 en een investeringsoverschot van € 16.766,77. Dit stemt overeen met de stand van
de financiële rekeningen op 31.12.2019.
De kerkfabriek heeft in 2019 geen toelagen ontvangen van de gemeente.
De exploitatieontvangsten en –uitgaven zijn vergelijkbaar met vorige jaren. De kerkfabriek heeft in
2019 werken laten uitvoeren aan de monumentale pastorie voor een totaal bedrag van € 12.974,23 en
heeft gronden verkocht voor een totaal bedrag van € 29.741.
9. Adviesverlening jaarrekening 2019 kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua
Okselaar.
De rekening 2019 van kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua Okselaar sluit af met een
exploitatieoverschot van € 10.604,53 en een investeringsoverschot van € 89.897,00. Dit stemt niet
overeen met de stand van de financiële rekeningen op 31.12.2019. Het totaal van exploitatie- en
investeringsoverschot bedraagt € 100.501,53. Het saldo op 31.12.2019 op de bankrekening bedraagt
€ 95.964,03. Dit geeft een verschil van € 4.537,50. Dit heeft betrekking op een uitgave op post 2023
waarvan aan de kerkfabriek werd meegedeeld dat die niet kan aanvaard worden omwille van
volgende redenen:
1. Er zijn geen kredieten voorzien op post 2023. Er wordt een uitgave gedaan zonder beschikbare
kredieten.
2. In het verleden werd door de stad al opgemerkt dat de aankoop van een geluidsinstallatie via die
bepaalde leverancier niet werd toegestaan. Na prijsvraag werd de opdracht gegund aan een
andere leverancier. Toch blijkt uit de boekhouding dat er een factuur aan de eerste leverancier
wordt betaald.
3. De kerkraad heeft geen voorafgaande beslissing genomen omtrent de gunning van de opdracht
terwijl dit de grootste uitgave betreft die wordt geboekt bij exploitatie. De vraag kan ook worden
gesteld of dit niet eerder een investering is dan exploitatie.
Aan de kerkfabriek werd vervolgens meegedeeld dat de uitgave kan geboekt worden als investering
als er kan aangetoond worden dat er marktraadpleging is gebeurd en dat de opdracht werd gegund
door de kerkraad. De kerkfabriek heeft hierop niet gereageerd.
De kerkfabriek heeft in 2019 van de gemeente een toelage van € 5.185,50 ontvangen voor de
werkingskosten en een investeringstoelage van € 17.015,21. De exploitatieontvangsten liggen iets
hoger dan vorig jaar, de exploitatie-uitgaven liggen iets lager.
De kerkfabriek heeft in 2019 de glasramen van de kerk laten restaureren voor een totaal bedrag van €
35.921,44. Er werd aan de aannemer echter een bedrag van € 4.336,81 betaald in plaats van het
verschuldigde bedrag van € 436,81. De aannemer heeft het teveel betaalde bedrag van € 3.900
teruggestort. Ook in het verleden heeft de kerkfabriek al onterechte of dubbele bedragen uitbetaald
aan aannemers en leveranciers, die achteraf werden teruggestort.
De gemeente betaalde voor de restauratie van de glasramen een investeringstoelage van €
17.015,21. De provincie stortte € 5.625. Het saldo is ten laste van de kerkfabriek.
De kerkfabriek heeft in 2015 een perceel bouwgrond verkocht aan Diest Uitbreiding. Dit zorgt voor een
investeringsoverschot in de jaarrekening.
10. Adviesverlening jaarrekening 2019 kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel.

De rekening 2019 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel sluit af met een
exploitatieoverschot van € 2.070.59 en een investeringsoverschot van € 585.641,62. Dit stemt
overeen met de stand van de financiële rekeningen op 31.12.2019.
De kerkfabriek heeft in 2019 van de gemeente geen exploitatietoelage ontvangen. De
exploitatieontvangsten liggen vanaf 2018 hoger dan de voorgaande jaren maar liggen in 2019
opnieuw lager. De exploitatie-uitgaven liggen eveneens iets lager dan vorig jaar.
De kerkfabriek heeft € 8.455,94 betaald voor erelonen voor het dossier van de restauratie van het
Oratorianenklooster, voor de voorbereiding van het dossier heraanleg plein rond basiliek en voor
opvolging dossier onderzoek vocht- en zoutbelasting barokgang. Er werd ook € 11.715,77
notariskosten betaald. Voor verschillende werken aan het privaat patrimonium werd in totaal €
98.229,69 betaald. Verder werd er € 21.464,19 besteed aan de uitvoering van het
landschapsbeheersplan. De kosten voor het realiseren van de verkavelingen bedragen € 11.595,64
(opmetingen en aanleg waterleiding).
De gemeente betaalde in 2019 het gemeentelijk aandeel van € 19.055,65 in de uitvoering van het
landschapsbeheersplan. De Vlaamse overheid stortte € 4.460,00 voor schoringswerken aan het
Oratorianenklooster. De Vlaamse overheid betaalde eveneens € 7.082,77 voor onderhoudswerken in
kader van het landschapsbeheersplan. Dit is echter foutief geboekt als provinciale toelage bij het
hoofdgebouw van de eredienst (post 3101). Dat moet geboekt worden als gewestelijke toelage bij
Privaat patrimonium (post 334).
De kerkfabriek heeft in 2019 verschillende bouwgronden verkocht voor een totaal bedrag van €
507.449,01. Dit zijn investeringsontvangsten. Door de verkopen van verschillende gebouwen en
gronden in de voorbije jaren is er een investeringsoverschot in de jaarrekening. Een deel van dit
overschot wordt gebruikt voor het prefinancieren van de investeringsuitgaven in afwachting van de
storting van de subsidies van de Vlaamse overheid en van de gemeente en een deel voor het
financieren van een eigen aandeel in de investeringen. In totaal heeft de kerkfabriek al voor €
1.934.439 aan gronden verkocht. Dit bedrag werd al voor het grootste deel gespendeerd.
11. Adviesverlening jaarrekening 2019 kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua
Schoonderbuken.
De rekening 2019 van kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua Schoonderbuken sluit af met een
exploitatieoverschot van € 10.689,60 en geen investeringssaldo. Dit stemt overeen met de stand van
de financiële rekeningen op 31.12.2019.
De kerkfabriek heeft in 2019 van de gemeente een toelage van € 9.924,88 ontvangen voor de
werkingskosten. De exploitatieontvangsten en –uitgaven liggen op hetzelfde niveau als de
voorgaande jaren, uitgezonderd 2018 toen die flink wat hoger lagen. De verzekeraar betaalde toen €
9.011 uit voor stormschade aan het dak van de kerk. De herstellingswerken kostten € 10.600.
De kerkfabriek heeft in 2019 geen investeringen uitgevoerd.
12. Adviesverlening jaarrekening 2019 kerkfabriek Sint-Pieter Testelt.
De jaarrekening 2019 van kerkfabriek Sint-Pieter Testelt sluit af met een exploitatieoverschot van €
16.114,08 en een investeringstekort van € 9.132,31. Dit stemt overeen met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2019.
De kerkfabriek heeft in 2019 van de gemeente een exploitatietoelage van € 20.611,03 ontvangen voor
de werkingskosten.
De totale exploitatieontvangsten liggen iets lager dan vorige jaren. De exploitatie-uitgaven liggen een
stuk hoger. Vooral de uitgaven voor onderhoud aan de beide kerken ligt veel hoger. Een
infraroodstraler (verwarming) in de dorpskerk werd vervangen voor € 3.566. in. De torenruimte werd
opgekuisd. Voor de opkuis en afvoer van afval is een kost van € 3.625 opgenomen. In de dorpskerk
werd ook de elektriciteit conform de wetgeving vernieuwd en herkeurd, kosten € 1.173. De hoevekerk
vertoonde roest in het raamwerk, wat is bijgewerkt. Er werden ook andere kleine herstellingen

uitgevoerd voor een totale kostprijs van ongeveer € 3.000. Ook in de hoevekerk werd de elektriciteit
nagekeken, aangepast en gekeurd voor een bedrag van € 1.877.
De kerkfabriek heeft in 2019 € 3.537,32 betaald voor de opmaak van een raming voor verschillende
dossiers. Hiervoor werd er geen gemeentelijke investeringstoelage gevraagd. Er werd een
gewestelijke toelage geboekt van € 15.071,76. Er werd geen investeringsfiche opgemaakt zodat de
ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de opmaak van het beheersplan niet kunnen opgevolgd
worden.
In 2019 komt er € 25.000 vrij van een belegging. De kerkfabriek heeft eveneens gronden verkocht
voor een totaal bedrag van € 37.676,72. De totaliteit hiervan wordt herbelegd. In 2017 en 2018 werd
er echter meer belegd dan er beschikbaar was waardoor een investeringstekort werd gecreëerd. Een
deel van het exploitatieoverschot werd dus gebruikt voor de investeringsbelegging. Het
investeringstekort moet door de kerkfabriek aangezuiverd worden.
13. Adviesverlening jaarrekening 2019 kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem.
De jaarrekening 2019 van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem sluit af met een exploitatieoverschot
van € 2.061,66 en een investeringstekort van € 702,11. Dit stemt overeen met de stand van de
financiële rekeningen op 31.12.2019.
De kerkfabriek heeft in 2019 van de gemeente een toelage van € 2.945,32 ontvangen voor de
werkingskosten en een investeringstoelage van 245.346,41.
De exploitatieontvangsten zijn vergelijkbaar met vorig jaar. De exploitatie-uitgaven liggen iets hoger.
De jaren daarvoor waren er schommelingen bij zowel exploitatieontvangsten als –uitgaven.
De kerkfabriek betaalde in 2019 € 263.685,17 voor erelonen en € 15.128,32 voor vooronderzoeken.
De gemeente betaalde haar aandeel van € 245.346,41 in de erelonen van de restauratie van de kerk
fase 1 en in het beheersplan. Van de Vlaamse overheid heeft de kerkfabriek € 68.840,88 ontvangen
voor de vooronderzoeken en de opmaak van het beheersplan. De kerkfabriek betaalt de renteloze
lening van € 66.000, die in 2018 werd toegekend door de VZW Parochiale Werken, terug en gaat een
nieuwe renteloze lening aan van € 15.000.
14. Goedkeuring jaarrekening 2019 van het OCMW.
De raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad moeten elk hun eigen jaarrekening
vaststellen. De gemeenteraad moet eveneens de jaarrekening, die de raad voor maatschappelijk
welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren.
15. Aanpassing belastingreglement op terrassen voor het toekennen van financiële
steunmaatregelen als gevolg van de corona-crisis.
De gemeenteraad heeft op 23.04.2020 een aantal financiële maatregelen beslist als gevolg van de
corona-crisis. Hiervoor werden een aantal belasting-en retributiereglementen aangepast.
Het bestuur wenst een bijkomende maatregel te treffen betreffende de terrassen.
In het belastingreglement van 28.11.2019 op het plaatsen van terrassen, koopwaar en andere
voorwerpen op het openbaar domein werd een bijkomend artikel toegevoegd:
“Vrijstellingen volgens beslissing van 23.04.2020
- De jaarlijkse belasting is niet verschuldigd voor aanslagjaar 2020.
- De occasionele belasting is niet verschuldigd indien er geen gebruik kan worden gemaakt van het
openbaar domein als gevolg van beslissingen van het gemeentebestuur.”
Het bestuur wenst bijkomend de occasionele belasting niet verschuldigd te maken voor 2020.
16. Aanpassing retributiereglement op de jeugd -en sportwerking als gevolg van de coronamaatregelen.

Voor de activiteiten, die worden georganiseerd door de sportdienst en de jeugddienst, worden de
retributies berekend op basis van de organisatiekosten en het aantal deelnemers. Organisatiekosten
zijn onder andere kosten van lesgevers, begeleiders en monitoren, huur en aankoop van materialen
en kostprijs van externe organisatoren.
De maatregelen van de federale overheid voor het inperken van de verspreiding van Covid-19 heeft
gevolgen voor de berekening van de retributies. Zo wordt onder andere het maximum aantal
deelnemers per activiteit beperkt en kunnen de kosten voor het inhuren van lesgevers, begeleiders en
monitoren hoger liggen. Zij zullen langer aan het werk zijn omdat zij ook voor opvang voor of na de
activiteiten zorgen.
Het bestuur wenst de hogere kostprijs niet door te rekenen aan de inschrijvers maar wenst de
retributie te behouden zoals die werd berekend voordat de corona-maatregelen van toepassing
waren. Het retributiereglement op de jeugd -en sportwerking van 19.12.20219 dient bijgevolg te
worden aangepast.
17. Goedkeuring van nominatieve subsidies budgetjaar 2020: aanpassing.
De gemeenteraad heeft op 23.04.2020 de lijst van nominatieve subsidies voor 2020 goedgekeurd.
Hierin is een subsidie van € 12.000 aan de jeugdraad voorzien voor de organisatie van het
bivakvervoer van verschillende jeugdverenigingen.
Het reglement bivakvervoer van 30.12.2013 voorziet de volgende bepaling:
wachttijden worden betoelaagd voor een maximum van 1u 30min. per laadtijd en per lostijd per
vrachtwagen. De effectieve wachttijd kan enkel bewezen worden aan de hand van een correct
ingevulde vrachtbrief die door beide partijen (jeugdwerkinitiatief en transporteur) ondertekend werd.
De jeugdwerkinitiatieven moeten hier zelf op toezien en vragen een dubbel aan de transporteur.
Overschrijding wordt aan het desbetreffende jeugdwerkinitiatief gefactureerd aan de hand van het
uurtarief dat wordt aangerekend door de aannemer die het vervoer verzorgt.
Het bestuur wenst het subsidiebedrag te verhogen wegens volgende redenen:
De tot nu toe ingediende offertes bedragen ongeveer € 14.000 en € 15.000.
Wegens de verschillende maatregelen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, onder
andere de regel van social distancing, zal het laden en lossen vermoedelijk langere tijd in beslag
nemen dan de periode van 1u 30 min. Hiervoor zal het factuurbedrag hoger liggen.
Wegens de huidige uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van de verschillende coronamaatregelen wenst het bestuur bijkomend de volledige laad-en lostijden ten laste te nemen. Voor het
bivakvervoer van 2020 zullen er dus geen wachttijden doorgerekend worden aan de
jeugdverenigingen.
Voor de hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant is een subsidiebedrag voorzien van € 80.000
als bijdrage in de investeringen. De aanvraag van de hulpverleningszone bedraagt € 110.798,56 zodat
het subsidiebedrag moet verhoogd worden.
18. Intekening op uitgifte aandelen Apt.
De raad van bestuur van Iverlek heeft beslist om in te tekenen op nieuwe aandelen Publi-T, dit is de
holding die hoogspanningsnetbeheerder Elia controleert.
Gemeenten kunnen participeren in deze investering door in te tekenen op nieuwe aandelen Apt van
Iverlek. De eenheidsprijs van dit aandeel bedraagt € 21,34. De dividendopbrengst wordt geraamd op
3,2 % en zal de komende jaren vermoedelijk toenemen.
Scherpenheuvel-Zichem kan intekenen op 10.675 aandelen voor een totaal bedrag van € 227.804,50.
De financiering hiervan kan verlopen binnen Iverlek aan de hand van een lening voor een periode van
vijf jaar met vaste rentevoet. De terugbetaling van die lening gebeurt aan de hand van inhouding van
dividenden.
De termijn om in te tekenen loopt tot dinsdag 30 juni 2020 om 23.59u.

Dienst onderwijs.
19. Goedkeuring algemene samenwerkingsafspraken met CLB N-Brussel.
Het huidige beleidscontract goedgekeurd door de gemeenteraad van 26.05.2014 eindigt op
30.08.2020 en dient verlengd te worden.
De samenwerkingsovereenkomst is opgesteld naar het model van OVSG en is voorgelegd aan het
CLB van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Zij gaan akkoord met algemene
samenwerkingsafspraken van het stedelijk basisonderwijs Scherpenheuvel-Zichem en het CLB NBrussel.
De schoolraad geniet overlegbevoegdheid met betrekking tot beslissingen die genomen worden over
de samenwerkingsafspraken tussen onze school en het CLB waar de school mee samen werkt. Op
25.05.2020 werd de schoolraad gehoord over de verlenging en de algemene
samenwerkingsafspraken met het CLB van de Vlaamse Gemeenschapscommissie met een positief
advies tot gevolg.
Sportdienst.
20. Goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening 2018-2019 van de ILV Sportregio
Winge-Demervallei.
Op 23 november 2017 werd de samenwerkingsovereenkomst van de Interlokale Vereniging (ILV)
Sportregio Winge-Demervallei goedgekeurd door de gemeenteraad. Volgens artikel 15 en 16 van de
samenwerkingsovereenkomst gebeurt er een jaarlijkse evaluatie door de gemeenteraad.
Het jaarverslag en de jaarrekening van 2018 en 2019 worden uitzonderlijk samen ter goedkeuring
voorgelegd.
2018 was het opstartjaar van de ILV Sportregio dat voorheen vanuit de provincie gecoördineerd werd.
De Sportregio kon zowel in 2018 als in 2019 rekenen op bovenlokale projectsubsidies van Sport
Vlaanderen. Het reglement voor deze subsidies wordt jaarlijks herbekeken en er moeten jaarlijks
nieuwe aanvragen per project worden ingediend.
Alle activiteiten en de samenwerking tussen de 8 gemeenten (Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort,
Diest, Holsbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge) zijn in 2018 en in 2019 goed
verlopen.
De jaarrekening van 2018 heeft een saldo van 10.959,34 euro, inkomsten: 59.854,07 euro en
uitgaven: 48.894,73 euro. Het beheerscomité heeft de jaarrekening en het jaarverslag van 2018
goedgekeurd op 13.12.2018.
De jaarrekening van 2019 heeft een saldo van 4.700,11 euro, inkomsten: 64.574,40 euro en uitgaven:
59.874,29 euro. Het beheerscomité heeft de jaarrekening en het jaarverslag van 2019 goedgekeurd
op 19.12.2019.
Lokale economie.
21. Vaststelling van het marktreglement.
Naar aanleiding van het meerjarenplan 2020-2025, met daarin de vraag om een wekelijkse markt in
Averbode op te starten is het aangewezen om een nieuw marktreglement op te stellen.
Deze gelegenheid biedt de kans om het huidige marktreglement van 2007 te optimaliseren.
Dit reglement is ter advies voorgelegd bij het Agentschap Ondernemen en Innoveren met gunstig
gevolg, ook de marktcommissie heeft op vrijdag 29.05.2020 het nieuw marktregelement gunstig
beoordeeld.
Op het College van burgemeester en schepenen van 02.06.2020 werd een ontwerpbeslissing
aangenomen voor een nieuw marktreglement.
Grondgebiedzaken.
22. Goedkeuring bijakte om de studieopdracht van Evolta in het kader van het project
'Wegenis- en rioleringswerken Ijsbergstraat - fase 2' over te dragen aan Riopact, in
navolging van de goedgekeurde toetredingsovereenkomst.

In zitting van de gemeenteraad van 28.11.2019 werd een toetredingsovereenkomst goedgekeurd met
Riopact, om vanaf 01.01.2020 de openbare riolering in beheer te nemen.
In deze toetredingsovereenkomst werd reeds opgenomen dat er een overname voorzien wordt van de
lopende projecten, waaronder de wegenis- en rioleringswerken in de Ijsbergstraat – fase 2. Deze
werken zijn sinds 15.04.2020 gestart. Omdat de studieonkosten voor het aangestelde studiebureau
Evolta vanaf de overnamedatum via de nieuwe overeenkomst zullen betaald worden, is het de
bedoeling de overeenkomsten die met de stad werden afgesloten, over te dragen naar de nieuwe
rioolbeheerder. Daarom werd er een bijakte opgesteld.
23. Goedkeuring bijakte om de studieopdracht van Technum-Tractebel Engineering in het
kader van het project 'Wegenis- en rioleringswerken Op 't Hof' over te dragen aan Riopact,
in navolging van de goedgekeurde toetredingsovereenkomst.
In zitting van de gemeenteraad van 28.11.2019 werd een toetredingsovereenkomst goedgekeurd met
Riopact, om vanaf 01.01.2020 de openbare riolering in beheer te nemen.
In deze toetredingsovereenkomst werd reeds opgenomen dat er een overname voorzien wordt van de
lopende projecten, waaronder de wegenis- en rioleringswerken Op ‘t Hof. Omdat de studieonkosten
voor het aangestelde studiebureau Technum – Tractebel Engineering vanaf de overnamedatum via de
nieuwe overeenkomst zullen betaald worden, is het de bedoeling de overeenkomsten die met de stad
werden afgesloten, over te dragen naar de nieuwe rioolbeheerder. Daarom werd er een bijakte
opgesteld.
24. Voorlopige aanvaarding van de inventaris van knelpunten bij buurt- en voetwegen op het
grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem.
Op 1 september 2019 is het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen in werking
getreden. Dit decreet heft de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen op en voorziet in een
harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot alle gemeentewegen. Er wordt dus komaf
gemaakt met het onderscheid tussen de ‘gewone’ gemeentewegen enerzijds en de buurtwegen
anderzijds. Zo heeft de gemeenteraad voortaan de exclusieve bevoegdheid voor de aanleg, wijziging,
verplaatsing en opheffing van alle gemeentewegen.
Gedurende de 178-jarige periode dat de wet op de buurtwegen van toepassing was is niet altijd alles
correct verlopen. Wegen raakten in onbruik en verdwenen uiteindelijk op het terrein. De
voorgeschreven procedures werden hierbij echter niet altijd gevolgd waardoor de weg officieel nog
bestaat. Ook in Scherpenheuvel-Zichem zijn er op deze manier wegen verdwenen. Het is uiteraard
belangrijk om voor deze knelpunten een oplossing te zoeken, dit zowel voor de gemeente, als voor de
eigenaars van de betrokken percelen.
De knelpunten op het grondgebied Scherpenheuvel-Zichem werden geïnventariseerd per
atlasgemeente, nl. Scherpenheuvel, Zichem, Messelbroek, Testelt en Kaggevinne. Averbode is later
ontstaan en omvat een gedeelte van Zichem en Testelt.
Na voorlopige aanvaarding van de inventaris van de knelpunten en de voorstellen tot oplossing ervan
zullen de eigenaars van de betrokken percelen gecontacteerd worden om de mogelijkheden te
bespreken en feedback te verzamelen. Na de verwerking van de verzamelde gegevens uit de
besprekingen met de eigenaars zal de inventaris voor definitieve goedkeuring worden voorgelegd aan
de gemeenteraad waarna de voorgestelde oplossingen kunnen gerealiseerd worden.
Stadsmagazijn.
25. Vaststelling van de wijze van gunning, goedkeuring van de raming en de voorwaarden van
de opdracht met als voorwerp: "Aankoop brandstoffen via tankkaarten".
De opdracht ‘Aankoop brandstoffen voor het wagenpark via tankkaarten voor een periode van 4 jaar’
werd verlengd met 6 maanden. Ondertussen zijn er nieuwe raamcontracten afgesloten bij
Farys/TMVW en Facilipunt van de Vlaamse Overheid waarop lokale overheden kunnen inschrijven.
De opdracht bij Farys/TMVW heeft volgende kortingen op de officiële dagprijzen:

Diesel, Benzine: € -0,1425/lit. excl. BTW
Ad Blue: € -0,0900/lit. excl. BTW
CNG: € -0,0150/kg excl. BTW
De opdracht bij Agentschap Facilitair Bedrijf, aankoopcentrale van de Vlaamse Overheid, heeft
volgende kortingen op de officiële dagprijzen:
Perceel 1: Diesel, Benzine: € -0,1465/lit. excl. BTW
LPG: € -0,1400/lit. excl. BTW
Perceel 2: Diesel, Benzine: € -0,119835/lit. excl. BTW
CNG: €0,016528/kg excl. BTW
De raming voor aankoop van brandstof via tankkaarten voor een periode van 4 jaar, rekening
houdend met de kortingen op de officiële dagprijzen aanbod van perceel 1 van de Vlaamse Overheid
die de grootste korting aanbiedt, bedraagt:
Diesel: 180000 lit. x 1,1891/lit.= € 214.038,00 excl. BTW
Benzine: 4000 lit. x 1,2688/lit.= € 5.075,20 excl. BTW
Totaal: €219.113,20 + € 46.013,77 BTW = € 265.126,97 incl. BTW
De bepalingen, het bestek van de Vlaamse Overheid zijn als bijlage opgenomen.
Secretariaat.
M1. Mondelinge vragen.

de wnd. algemeen directeur
Liesbeth Verdeyen

de voorzitter van de gemeenteraad
Marleen Van Meeuwen

