NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 26 NOVEMBER 2020
Aanwezig:

Verontschuldigd:
Afwezig:

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

Arlette Sannen: raadslid afwezig voor agendapunt 12;
Christini Gounakis: raadslid afwezig voor agendapunt 13;
Lieven Simon: raadslid afwezig voor agendapunt 14

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 29.10.2020
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Anne-Sophie Weckx
Besluit:
Art. 1.
De notulen van de zitting van 29.10.2020 worden goedgekeurd.
2. Kennisneming van de stand van zaken van de maatregelen in het kader van de
coronacrisis.
De raad neemt kennis van de stand van zaken van de maatregelen in het kader van de coronacrisis.
3. Buitengewone algemene vergadering Iverlek van 08.12.2020: 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 het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de stad per brief van 08.09.2020
overgemaakt werd;
Gelet op het feit dat de voorgestelde statutenwijzigingen vooreerst hun oorsprong vinden in de
verplichte aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV):
- Verwijzing naar van toepassing zijnde bepalingen van de coöperatieve vennootschap ingevolge het
nieuwe WVV.
- Vermelding inzake het sui generis karakter van de Opdrachthoudende Vereniging.
- Terminologie in verband met kapitaal werd in overeenstemming gebracht met het WVV, met
invoering van termen zoals vermogen of inbreng (rekening 10/11 van het passief), onderscheid tussen
vast en variabel kapitaal is zonder voorwerp geworden en vervangen door de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening.
- Afstemming op de bepalingen van het WVV wat betreft de procedure schriftelijke besluitvorming
Raad van Bestuur en de modaliteiten voor het vergaderen op afstand van de Algemene Vergadering.
- In overeenstemming brengen statutaire bepaling inzake de alarmbelprocedure.
Gelet op het feit dat daarnaast nog een aantal wijzigingen worden aangebracht:
- Vermelding van het correspondentieadres van de administratieve zetel in Melle naast de reeds in de
statuten opgenomen zetel.
- Invoeging en/of actualisering van een aantal definities.
- Toevoeging van een bijkomende onverenigbaarheid in hoofde van een lid of voormalig lid van het
personeel van Fluvius System Operator cv of van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging.
- Overige statutaire bepalingen: update, aanvulling.
Gelet op het feit dat aan het voorwerp (nieuwe aanduiding van het “doel” ten gevolge van de
inwerkingtreding van het WVV) enkele wijzigingen worden aangebracht;
Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het op
heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden: fysiek,
digitaal dan wel schriftelijk;
Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie
via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie
in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige
bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende agendapunten te
nemen. Op deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een schriftelijke
algemene vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken.
Gelet op de aangetekende brief van 08.09.2020 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone
algemene vergadering van Iverlek op 08.12.2020 in Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 140 te
1702 Groot-Bijgaarden, die volgende agenda heeft:
1. Aanpassen van de statuten als volgt:
a. Wijziging van het doel/voorwerp
b. - Aanpassen van de titels van Hoofstukken I en II - Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis,
3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16bis, 17, 19, 24, 27bis, 28, 29bis, 30, 31, 32, 35, 36,
37, 37bis, 38, 40, bijlage 1, 1bis en bijlage 3
- Toevoegen van een artikel 29ter.
2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van de
directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de
agendapunten 1, 5 en 6 bij authentieke akte te doen vaststellen.
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de
raad van bestuur opgestelde begroting 2021.
4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.
5. Statutaire benoemingen.
6. a. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van deelnemer(s) voor de activiteit openbare
verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel van ‘licht
als dienstverlening’ – verslag van de raad van bestuur en van de commissaris overeenkomstig
het artikel 6:110 WVV houdende de inbreng in natura voor de toetredingen per 1 juli 2020 en per
8 december 2020.
b. Desgevallend aanvaarding / uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
7. Statutaire mededelingen.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,

Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters, Anne-Sophie Weckx,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Iverlek op
08.12.2020 en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten wordt goedgekeurd:
1. Aanpassen van de statuten als volgt:
a. Wijziging van het doel/voorwerp
b. - Aanpassen van de titels van Hoofstukken I en II - Aanpassen van de bestaande
artikels 2, 2bis, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16bis, 17, 19, 24, 27bis, 28,
29bis, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 37bis, 38, 40, bijlage 1, 1bis en bijlage 3
- Toevoegen van een artikel 29ter.
2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een
medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de
beslissingen genomen in de agendapunten 1, 5 en 6 bij authentieke akte te doen
vaststellen.
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de
door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021.
4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.
5. Statutaire benoemingen.
6. a. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van deelnemer(s) voor de activiteit
openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als
onderdeel van ‘licht als dienstverlening’ – verslag van de raad van bestuur en van de
commissaris overeenkomstig het artikel 6:110 WVV houdende de inbreng in natura voor
de toetredingen per 01.07 2020 en per 08.12.2020.
b. Desgevallend aanvaarding / uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
7. Statutaire mededelingen.
Art. 2.
De voorgestelde statutenwijzigingen van Iverlek met inbegrip van de voorgestelde wijziging
van het doel/voorwerp van Iverlek wordt goedgekeurd.
Art. 3.
In geval van een fysieke of digitale algemene vergadering:
De vertegenwoordiger van de stad die fysiek dan wel digitaal zal deelnemen aan de
buitengewone algemene vergadering van Iverlek op 08.12.2020 (of iedere andere datum
waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde
artikelen 1 en 2 van onderhavige beslissing.
Art. 4.
In geval van schriftelijke algemene vergadering:
De gemeenteraad verleent zijn akkoord over elk van de voorliggende agendapunten,
waaronder de voorgestelde statutenwijzigingen en wijziging van doel/voorwerp. Dit geeft het
standpunt van de stad weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering
(zonder fysieke aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de stad) als een bindend
akkoord te worden beschouwd dat zal opgenomen worden in een overzichtslijst ‘houdende
ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de
notulen van bovenvermelde buitengewone algemene vergadering en waarbij de individuele
gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de
toezichthoudende overheid.
Art. 5.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het emailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be .
4. Buitengewone algemene vergadering TMVS van 08.12.2020: 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;
Overwegende dat, gelet op de coronapandemie, de vergadering op digitale wijze plaats zal vinden via
een door TMVS ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel;
Gelet op de brief van 14.09.2020 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van TMVS op 08.12.2020, die volgende agenda heeft:
1. Toetredingen van deelnemers.
2. Actualisering van bijlage 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen.
3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr. Artikel 432 DLB).
4. Begroting 2021 (cfr. Artikel 432 DLB).
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing.
6. Statutaire benoemingen.
Varia.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters, Anne-Sophie Weckx,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS op
08.12.2020 en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten wordt goedgekeurd:
1. Toetredingen van deelnemers.
2. Actualisering van bijlage 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen.
3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr. Artikel 432
DLB).
4. Begroting 2021 (cfr. Artikel 432 DLB).
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing.
6. Statutaire benoemingen.
Varia
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van TMVS op 08.12.2020 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. Buitengewone algemene vergadering IGS Hofheide van 16.12.2020: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan vertegenwoordiger.
Gelet op deel 3, titel 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 inzake de
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op art. 432 dat bepaalt dat de vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGS Hofheide;
Gelet op de statuten van IGS Hofheide;
Gelet op de brief van 23.09.2020 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van IGS Hofheide op 16.12.2020, die volgende agenda heeft:
1. Goedkeuring van het verslag van de gewone algemene vergadering van 24.06.2020.
2. Budget 2021 en meerjarenplanning.

3. Werking van het crematorium.
4. Varia.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters, Anne-Sophie Weckx,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide op
16.12.2020 en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten worden goedgekeurd:
1. Goedkeuring van het verslag van de gewone algemene vergadering van 24.06.2020.
2. Budget 2021 en 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 16.12.2020 (of iedere andere datum waarop deze
uitgesteld of verdaagd zou worden) wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGS Hofheide, Jennekensstraat
5 te 3221 Holsbeek.
6. Algemene vergadering Cipal dv van 10.12.2020: 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;
Overwegende dat, gelet op de coronapandemie, de vergadering op digitale wijze plaats zal vinden via
een door Cipal ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel;
Gelet op de oproepingsbrief voor de algemene vergadering van Cipal dv op 10.12.2020 die volgende
agenda bevat:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers.
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2021.
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters, Anne-Sophie Weckx,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de algemene vergadering van Cipal dv op 10.12.2020 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
wordt goedgekeurd:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2021.
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Cipal
dv op 10.12.2020 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Indien de algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze
algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de
vertegenwoordiger van de stad gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende
vergadering met dezelfde agenda.
Deze beslissing wordt digitaal meegedeeld via info@cipal.be.

7. Akteneming van de beëindiging van de periode van verhindering van een raadslid.
Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 08.07.2011, inzonderheid de artikelen 8, 15, 58 en
169;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, inzonderheid artikel 12,2° en artikel 14;
Gelet op de akteneming door de gemeenteraad op 17.09.2020 van de verhindering van Anne-Sophie
Weckx om te zetelen als raadslid wegens ouderschapsverlof vanaf de geboorte, op 05.08.2020, tot
het einde van de negende week na de dag van de geboorte;
Overwegende dat Simone Simons in de zitting van de gemeenteraad op 17.09.2020 door de voorzitter
aangesteld verklaard werd in zijn functie van lid van de gemeenteraad, voor de periode van
verhindering van Anne-Sophie Weckx;
Gelet op het schriftelijk verzoek van raadslid Anne-Sophie Weckx van 01.10.2020 aan de voorzitter
van de gemeenteraad om een verlenging van de verhindering wegens ouderschapsverlof;
Overwegende dat de onderbreking van de uitoefening van het mandaat na de negende week verlengd
kan worden met een duur van maximaal zes weken;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van de beëindiging van de periode van verhindering van
raadslid Anne-Sophie Weckx.

8. Aanpassing van het belastingreglement op de inzameling en verwerking van het
huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, zowel voor de inzameling huisaan-huis, op afroep of op het recyclagepark.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur;
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;
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);
Gelet op het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, alsook het verslag van de
advies- en inspraakreacties bij dit plan, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 16.09.2016;
Gelet op de deelname van de gemeente in EcoWerf, intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant;
Overwegende dat met ingang van 01.01.2016 de gemeente beheersoverdracht deed aan EcoWerf
voor de inzameling van de hiernavolgende fracties van het huishoudelijk afval : het gewoon huisvuil,
grofvuil, gft, pmd, papier en karton, glas en oud ijzer (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval);
Overwegende dat de gemeente op 15.12.2003 de gemeente beheersoverdracht deed aan de
intergemeentelijke vereniging EcoWerf voor de uitbating van het gemeentelijke recyclagepark;
Overwegende dat met ingang van 01.07.2016 de gemeente beheersoverdracht deed aan EcoWerf
voor de inzameling van zachte plastics op het containerpark en met ingang van 01.01.2018 voor de
inzameling van zachte plastics huis-aan-huis;
Overwegende dat de kosten voor inzameling van afval zwaar doorwegen op de gemeentelijke
financiën;
Overwegende dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht dienen te zijn;

Overwegende dat derhalve, de kosten voor de huis-aan-huis inzameling en de inzameling op het
recyclagepark zullen verhaald worden op de aanbieders via een contantbelasting;
Overwegende dat de invoering van een dergelijke gedifferentieerde contantbelasting de gemeente
toelaat om het principe van “de vervuiler betaalt” toe te passen, om alzo prioriteit te verlenen aan
afvalvoorkoming en slechts in tweede instantie het hergebruik en tenslotte de recyclage van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen te stimuleren;
Gelet op het masterplan recyclageparken van EcoWerf zoals goedgekeurd door de raad van bestuur;
Overwegende dat de inwoners van de gemeente op alle EcoWerf recyclageparken van het
werkingsgebied van EcoWerf terecht kunnen;
Overwegende dat de tarieven voor afvalinzameling moeten worden geüniformiseerd;
Gelet op de driejaarlijkse evaluatie van de DifTar-tarieven en de aanpassing ervan bij beslissing van
de raad van bestuur van EcoWerf 26.06.2019;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Esther Schoolmeesters, Anne-Sophie Weckx,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos
Neen:
Suzy Wouters, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Er wordt een contantbelasting gevestigd voor:
1° de huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil, het pmd-afval, het gft-afval, de
zachte plastics en grofvuil (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval);
2° de inzameling van op het recyclagepark aangeboden afvalstoffen;
3° de inzameling van het gewoon huisvuil, het pmd-afval, het gft-afval en papier en karton
via sorteerstraten.
Art. 2.
De contantbelasting is verschuldigd door de gebruiker op basis van de kostprijs van de
specifieke dienstverlening en wordt aangerekend naar gelang de soort en de hoeveelheid
of het gewicht van het afval bij de huis-aan-huis inzameling van het afval bij de huis-aanhuis-inzameling, de inzameling via het recyclagepark en de sorteerstraten.
Art. 3.
§ 1. Huis-aan-huis inzameling:
De contantbelasting voor de huis-aan-huis inzameling in functie van de fractie en het
volume/gewicht van de ter inzameling en verwerking aangeboden afvalstoffen
bedraagt:
Huisvuil:
Inzameling en verwerking
Per kg gewogen huisvuil
Per aanbieding 40 L-container
Per aanbieding 120 L-container
Per aanbieding 240 L-container
Per aanbieding 360 L-container
Per aanbieding 1100 L-container
Voorrijkost per afroep

Particulieren (euro)
0,28
0,55
0,55
1,10
1,65
5,59
75,00

KMO (euro)

Particulieren (euro)
0,84
0,84
1,66
2,47
4,58
25,00

KMO (euro)

0,28
0,55
1,10
1,65
5,59
75,00

Gebruiksrecht container per maand
40 L-container
120 L-container
240 L-container
360 L-container
1100 L-container
Aankoop slot (optioneel)

1,84
2,47
2,64
7,07
25,00

GFT-afval
Inzameling en verwerking
Per kg gewogen gft

Particulieren (euro)
0,18

KMO (euro)

Particulieren (euro)
0,84
0,84
1,66
4,58
25,00

KMO (euro)

Particulieren (euro)
0,15

KMO (euro)

Particulieren (euro)
0,25

KMO (euro)

Particulieren (euro)
12,50
7,50

KMO (euro)

Particulieren (euro)
7,50
7,50
15,00
15,00
7,50
15,00
22,50
7,50
7,50

KMO (euro)

0,18

Gebruiksrecht container per maand
40 L-container
120 L-container
240 L-container
1100 L-container
Aankoop slot (optioneel)

1,84
2,47
7,07
25,00

PMD

Per zak van 60 L

0,15

Zachte plastics

Per zak van 60 L

0,25

Grofvuil

Voorrijkost op afroep
Verwerking per begonnen 0,5 m³

12,50
7,50

Of

1-persoonsmatras
1-persoonsbed
2-persoonsmatras
2-persoonsbed
Zetel: 1-zit
Zetel: 2-zit
Zetel: 3-zit
Stoel (2 stuks)
(Tuin-)tafel

7,50
7,50
15,00
15,00
7,50
15,00
22,50
7,50
7,50

Papier en karton
Particulieren (euro)
KMO (euro)
40 L-container
0,84
240 L-container
0,84
2,47
1100 L-container
4,58
7,07
§ 2. Inzameling via sorteerstraat op gewicht:
De contantbelasting in functie van het gewicht van de ter inzameling en verwerking
aangeboden afvalstoffen in een sorteerstraat bedraagt:
Particulier (euro)
Huisvuil (kg)
GFT (kg)
Beheerskost (maand)

KMO (euro)
0,28
0,18
3,53

0,28
0,18
7,06

§ 3. Inzameling via DifTar recyclagepark op gewicht:
De contantbelasting in functie van het gewicht van de ter inzameling en verwerking
aangeboden afvalstoffen op het recyclagepark bedraagt:
Particulier (euro)
Grofvuil

0,28

0,28

Gras en blad

0,18

0,18

Harde plastics

0,08

0,12

Sloophout

0,08

0,12

Boomstronken

0,04

0,08

Snoeihout

0,04

0,08

Steenafval

0,04

0,08

Cellenbeton

0,04

0,08

Gips

0,04

0,08

Keramiek

0,04

0,08

Asbest

0,00

0,00

Autobanden

Landbouwfolies
Tarief grote hoeveelheden

Art. 4.

Art. 5.

KMO (euro)

0,00
0,00
0,18 euro/kg ten laste van elke land- en
tuinbouwer die landbouwfolies op het
recyclagepark brengt
Vanaf een totale aanvoer op jaarbasis boven
de 2.000 kg worden de KMO-tarieven van
toepassing op de betrokken particulier

Het minimaal aangerekende gewicht bedraagt 5 kg.
De contantbelasting op het brengen van de hierboven vermelde afvalstoffen naar het
de
recyclagepark (toegangstarief) wordt vastgesteld op € 1,00 per bezoek vanaf het 13
bezoek, ongeacht de wijze van aanbieding.
Indien het afval wordt aangeboden door een gezin dan is de belasting hoofdelijk
verschuldigd door de referentiepersoon van het gezin en alle meerderjarige leden van het
gezin die in de woongelegenheid van de referentiepersoon verblijven.
Indien het afval wordt aangeboden door een onderneming of vereniging dan is de belasting
hoofdelijk verschuldigd door de referentiepersoon en de onderneming, zijnde iedere
natuurlijke – of rechtspersoon die de onderneming uitmaakt of de leden van de vereniging,
indien deze geen rechtspersoonlijkheid heeft.
§ 1. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven containers
zijn de contantbelasting betreffende de inzameling en verwerking verschuldigd op het
ogenblik dat de kipbeweging van de container en het gewicht van het meegegeven
afval door de ophaalwagen wordt geregistreerd.
De contantbelasting betreffende het gebruik van de container is maandelijks
verschuldigd.
§ 2. De gebruiker van de sorteerstraat is de contantbelasting verschuldigd betreffende de
inzameling en verwerking van afvalstoffen verschuldigd op het ogenblik dat de
gebruiker afvalstoffen aanbiedt aan de ondergrondse afvalcontainer en de
elektronische toegangskaart van de gebruiker deze beweging registreert.
De contantbelasting betreffende het gebruik van de sorteerstraat is maandelijks
verschuldigd.
§ 3. Iedere gebruiker van een container/sorteerstraat dient vooraf een bedrag te storten op
de DifTar-rekening en dit in functie van de gebruikte containers:
Aantal en type containers
1 of meerdere 40 L-. of 120 L-containers of een particuliere
gebruiker van een sorteerstraat en een 240L papier en kartoncontainer
per container van 240 L of een niet-particuliere gebruiker van
een sorteerstraat

Voorschot (euro)
50,00

100,00

per container van 1.100 L of per set van 3 360 L containers
per 240L papier en karton-container indien dit de enige
container op het aansluitpunt is
per 1100L papier en karton-container indien dit de enige
container op het aansluitpunt is

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

500,00
25,00
75,00

§ 4. Bij elke registratie van een kipbeweging en het gewicht van het meegegeven afval of
in geval van sorteerstraat bij een gewichtsmeting, zal de contantbelasting zoals
bepaald in artikel 3, in mindering worden gebracht van het vooraf betaald bedrag.
De contantbelasting zal worden afgerond tot op 2 cijfers na de decimaal.
§ 1. Iedere referentiepersoon die geregistreerd staat in Aorta (dit is de databank waarin
Ecowerf de gegevens registreert) beschikt over een DifTar-rekening waarmee voor
bepaalde dienstverleningen van EcoWerf betaald kan worden.
Zodra het beschikbare bedrag lager is dan € 10,00 wordt een betalingsuitnodiging
gestuurd naar de referentiepersoon. Het aanzuiveren van de DifTar-rekening is
mogelijk door betaling via overschrijving of door betaling met Bancontact in het
recyclagepark.
De containers zullen niet meer geledigd worden of de sorteerstraat zal niet meer
toegankelijk zijn van zodra de vervaldatum van de herinnering is verlopen en het
beschikbare bedrag lager is dan € 0,00.
Bij afmelding (verhuis, overlijden, …) wordt de DifTar-rekening gesloten en wordt het
nog beschikbare bedrag teruggestort op rekeningnummer van de begunstigde, tenzij
de begunstigde nog een openstaande schuld heeft aan de gemeente/gemeente. Een
eindafrekening wordt afgeleverd aan de begunstigde.
§2. De personen die gebruik maken van pmd-zakken en zakken voor de inzameling van
zachte plastics (roze zak) zijn de contantbelasting verschuldigd bij de aankoop ervan
op de door de gemeente vastgestelde plaats(en).
§3. Bij een DifTar gewichtspark is de contantbelasting verschuldigd door de bezoeker
(particulier en KMO) die de afvalstoffen aanbiedt en is betaalbaar, na
gewichtsbepaling, via de DifTar-rekening of met de betaalkaart (Bancontact).
Indien het saldo van de DifTar-rekening ontoereikend is en de vervaldatum van de
herinnering nog niet verlopen is, zal de bezoeker van het recyclagepark hierop attent
gemaakt worden en nog slechts één maal de mogelijkheid hebben om het tarief voor
betalende fracties via de DifTar-rekening te betalen. In dit geval zal ook steeds
gevraagd worden om de DifTar-rekening aan te zuiveren met een minimaal bedrag
dat gelijk is aan de schuld.
Indien het saldo van de DifTar-rekening ontoereikend is en de vervaldatum van de
herinnering is verlopen, zal bij de ingang gevraagd worden om de DifTar-rekening aan
te zuiveren met een minimaal bedrag dat gelijk is aan de schuld. Indien het saldo niet
wordt aangezuiverd zal hij/zij geen toegang krijgen tot het betalend gedeelte en zal de
uitgang geweigerd worden met de vraag om het openstaande saldo aan te zuiveren.
Men zal ook geen gebruik meer kunnen maken van de inzameling op afroep tot het
saldo werd aangezuiverd.
§4. Voor de vervanging van een verloren, beschadigde en/of gestolen toegangskaart of
een extra toegangskaart wordt een contantbelasting gevraagd van € 5,00. Dit bedrag
zal aangerekend worden via de DifTar-rekening.
Niet-inwoners of toekomstige inwoners van de gemeente kunnen, voor het
aanbrengen van afval afkomstig vanuit de gemeente, een kaart voor het
recyclagepark aanvragen bij het gemeentebestuur. De kaarten worden uitgeleend
voor een periode van maximum 3 maanden, tegen een waarborg van € 50,00.
Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.
De belasting is persoonsgebonden waardoor de gemeente de mogelijkheid heeft om
gebruik te maken van het positief saldo op een ander particulier ASP betreffende dezelfde
persoon/ referentiepersoon om het negatief saldo aan te zuiveren, alvorens over te gaan
tot inkohiering.
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger (onder vertegenwoordiger wordt verstaan: de
personen die speciaal gemachtigd zijn door de belastingschuldige, een advocaat, een
rechthebbende van de belastingschuldige, evenals diegene die gemachtigd is om de
belastingschuldige te vertegenwoordigen) kan een bezwaar op afgiftebewijs indienen tegen
deze contantbelasting bij het college van burgemeester en schepenen.

Art. 9.
Art. 10.

Dit reglement treedt in werking op 01.01.2021 en vervangt alle voorgaande
belastingreglementen met betrekking tot deze materie.
Dit reglement treedt in werking op 01.01.2021. De bepalingen inzake de zachte plastics
hebben slechts werking tot en met 28.02.2021.

9. Vrijstelling voor de belasting op verhuur van voertuigen met bestuurder.
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 29.03.2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 08.11.2019 betreffende de exploitatievoorwaarden
voor het individueel bezoldigd personenvervoer;
Overwegende dat de houders van vergunningen voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, die
afgegeven zijn krachtens het decreet van 20.04.2001 betreffende de organisatie van het
personenvervoer over de weg, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van het decreet van
29.03.2019, hun diensten blijven exploiteren conform de voorwaarden en gedurende de resterende
duurtijd van de lopende vergunning;
Overwegende dat de gemeente bijgevolg de belasting op het verhuren van voertuigen met bestuurder
kan blijven innen voor de periode 2020-2024;
Gelet op het decreet van 17.06.2020 betreffende de tijdelijke noodmaatregelen voor het individueel
bezoldigd personenvervoer naar aanleiding van de coronacrisis waardoor de gemeenten een
volledige of gedeeltelijke vrijstelling of teruggave kunnen toestaan van de belasting (in de uitdovende
regelgeving);
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters, Anne-Sophie Weckx,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad verleent volledige vrijstelling van de belasting op het verhuren van
voertuigen met bestuurder voor het aanslagjaar 2020 en aanslagjaar 2021.
10. Kennisneming goedkeuring jaarrekening 2019 van de stad.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de jaarrekening 2019 van stad Scherpenheuvel-Zichem, vastgesteld door de gemeenteraad
op 28.05.2020;
Gelet op het besluit van de gouverneur van Vlaams-Brabant van 09.10.2020 houdende goedkeuring
van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van stad Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De raad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van Vlaams-Brabant van
09.10.2020 houdende goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019
van stad Scherpenheuvel-Zichem.
11. Goedkeuring dienstvrijstelling voor personeelsleden bij quarantainegetuigschrift.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Overwegende dat artikel 218, tweede lid, BVR RPR in de mogelijkheid voorziet om via de raad
bijkomende dienstvrijstellingen te regelen;
Gelet op de COVID-19-pandemie;

Gelet op de huidige maatregelen van de (federale) overheid om de pandemie onder controle te
krijgen;
Overwegende dat naar aanleiding van deze COVID-19-pandemie een nieuw medisch getuigschrift is
geïntroduceerd, nl. het quarantainegetuigschrift;
Gelet op de huidige richtlijnen van VVSG met betrekking tot de behandeling van dit
quarantainegetuigschrift;
Overwegende dat dit quarantainegetuigschrift ingrijpende financiële gevolgen kan hebben voor het
personeelslid in kwestie;
Overwegende dat evenwel voor contractuele personeelsleden met een quarantainegetuigschrift
waarvoor geen alternatief is tijdelijke werkloosheid wegens de COVID-19-crisis kan aangevraagd
worden;
Overwegende dat statutaire personeelsleden met een quarantainegetuigschrift waarvoor geen
alternatief is zich in dienstactiviteit bevinden;
Overwegende dat het bestuur evenwel op basis van bovenvermeld artikel BVR RPR beslist of
dienstvrijstelling wordt toegekend;
Gelet op de desbetreffende besprekingen in het gemeenschappelijk MAT van 13.07.2020;
Gelet op de principiële beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van
27.07.2020;
Gelet op de onderhandelingen die ter zake gevoerd werden in het Bijzonder Onderhandelingscomité
van 21.10.2020
Overwegende dat de vakorganisaties pleiten voor de gelijke behandeling van al het personeel en
bijgevolg voorstellen om dienstvrijstelling toe te kennen zowel voor statutairen als contractuelen of het
betalen van een bijpas indien gekozen wordt voor tijdelijke werkloosheid;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 26.10.2020 betreffende
‘bespreking gevolgen quarantainemaatregelen voor het personeel’;
Gelet op het desbetreffende gesloten protocol;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Esther Schoolmeesters, Anne-Sophie Weckx,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos
Neen:
Suzy Wouters, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Gaat akkoord om aan de personeelsleden (zowel statutaire als contractuele
personeelsleden) met een quarantainegetuigschrift en waarvoor geen alternatief is
dienstvrijstelling toe te kennen.
Art. 2.
Gaat akkoord om de toepassing van de gevolgen van een quarantainegetuigschrift in het
kader van het begrip dagelijks personeelsbeheer te delegeren aan de algemeen directeur.
12. Goedkeuring convenant vervangingen van korte afwezigheden scholengemeenschap
Hageland 2020-2026.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Overwegende dat in het basisonderwijs vanaf het schooljaar 2008-2009 de scholen in een
samenwerkingsplatform een eigen beleid kunnen voeren betreffende vervangingen van korte
afwezigheden van personeelsleden aangesteld in een wervingsambt van het bestuurs- en
onderwijzend personeel in functie van eigen lokale noden en prioriteiten;
Overwegende dat de vervangingseenheden enkel kunnen worden aangewend indien ze worden
samen gelegd in een samenwerkingsverband, meer bepaald:
•
Een scholengemeenschap;
•
Een samenwerkingsplatform tussen (een) scholengemeenschap(pen) en (een)
onderwijsinstelling(en) die niet beho(o)r(t) en tot een scholengemeenschap;
•
Een samenwerkingsplatform tussen meerdere scholengemeenschappen;

Overwegende dat de vervangingseenheden worden toegekend en kunnen worden aangewend op
voorwaarde dat een convenant werd afgesloten tussen de betrokken schoolbesturen en minstens één
vakorganisatie;
Overwegende dat het schoolbestuur deel uitmaakt van de scholengemeenschap Hageland,
instellingsnummer 119297;
Overwegende dat de huidige overeenkomst eindigt op 31.08.2020 en deze verlengd is in de
gemeenteraad van 28.05.2020 met 6 schooljaren;
Overwegende dat hierdoor het convenant vervangingen van korte afwezigheden in het basisonderwijs
diende vervangen te worden;
Gelet op de wet van 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de
vakbonden van haar personeel;
Gelet op het decreet van 06.07.2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, in het
bijzonder de artikelen 2 §1, 6, 7 en 8;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25.02.1997;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29.05.2009 betreffende de vervangingen van korte
afwezigheden;
Gelet op de ministeriële omzendbrief Pers/2005/03 van 16.11.2005 betreffende vervagingen van korte
afwezigheden in het basis- en secundair onderwijs,
Gelet op het model van OVSG;
Gelet op het protocol van akkoord tussen het beheerscomité en de representatieve vakorganisatie(s)
van 03.09.2020;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Annelies Ooms,
Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters, Anne-Sophie Weckx,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Art. 2.

Het bestaande convenant met ref O/KV/2014 goedgekeurd door de gemeenteraad op
11.09.2014 op te heffen.
Het convenant vervangingen van korte afwezigheden in het basisonderwijs 2020-2026 goed
te keuren.

13. Goedkeuring van het voorstel ter verdeling van het bedrag dat de stad ScherpenheuvelZichem ontvangt vanuit het Vlaamse noodfonds voor de cultuur, jeugd en sportsector.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen
voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding
naar aanleiding van de COVID-19-pandemie van 19.06.2020;
Gelet dat de stad Scherpenheuvel-Zichem een bedrag van 230.171,48 euro ontvangt van de Vlaamse
regering uit het noodfonds voor de lokale jeugd, cultuur en sportsector;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21.09.2020 waarbij werd
ingestemd met het voorstel van verdeling van het bedrag dat de stad Scherpenheuvel-Zichem
ontvangt uit het Vlaams Noodfonds voor de cultuur-, jeugd-, en sportsector en dat ter advies werd
voorgelegd aan de verschillende raden;
Gelet op de adviezen van de jeugd-, sport-, cultuur-, senioren-, welzijns-, milieuraad, gemeentelijke
raad voor ontwikkelingssamenwerking en beheersorgaan van de culturele infrastructuur;
Overwegende dat vastgesteld wordt dat zeven van de acht adviesraden (uitgezonderd de sportraad)
het voorstel van verdeling positief adviseren;
Overwegende dat twee adviesraden naast een positief advies hun uitdrukkelijke appreciatie
meegeven voor het voorstel. De cultuurraad “ betuigt zijn dank dat het bedrag integraal gaat naar de
verenigingen in plaats van naar investeringen in functie van de verenigingen; deze gelden zullen van
pas komen om kosten/schade te dekken die corona aan de culturele verenigingen heeft veroorzaakt;

het erkennen van een basissubsidie aan alle erkende verenigingen geeft een signaal dat alle
verenigingen belangrijk zijn in Scherpenheuvel-Zichem; de verdeelsleutel conform de subsidieregeling
is zeker een basis voor een eerlijke verdeling”. De leden van de GROS “ drukken allemaal hun
dankbaarheid uit voor de bijkomende toelage en hebben geen opmerkingen bij het voorstel”;
Overwegende dat de jeugdraad positief advies geeft maar wel meldt “ dat werd aangekaart dat het
spijtig is dat dat er zo weinig rekening is gehouden met de individuele schade die verenigingen uit de
jeugd-, sport- en cultuursector hebben geleden”; als voorbeelden worden KSA Scherpenheuvel, Chiro
Okselaar en scouts Averbode aangehaald;
Overwegende dat de sportraad een negatief advies geeft en voorstelt “om de basissubsidie te
verlagen tot de helft van het bedrag; het vrijgekomen budget kan verdeeld worden over de clubs die
aantoonbare vaste kosten hebben; vooral verenigingen die infrastructuur moeten huren zijn hiervan
het slachtoffer; verenigingen die infrastructuur van de stad huren komen hiervoor niet in aanmerking;
aantoonbare vaste kosten zijn gas, water, elektriciteit, mazout, internet, blokpolis; facturen voor die
kosten komen in aanmerking”;
Overwegende dat sportverenigingen die infrastructuur gebruiken van de stad hiervoor wel degelijk
aan de stad huurgeld betalen zowel voor het gebruik van de zalen (zaalsporten) als voor de
kleedkamers (ofwel vervat in de retributie van de zalen, ofwel bij exclusief gebruik apart aangerekend
zoals in het geval van FCAO Averbode in sporthal Averbode en in het geval van voetbal
Schoonderbuken voor de kleedkamers van de oude jongensschool);
Overwegende dat de stad een jaarlijkse toelage betaalt aan de voetbalverenigingen die zelf instaan
voor het onderhoud en de kosten voor nutsvoorzieningen van de door hen exclusief gebruikte
kleedkamers. Dat is het geval voor HO Testelt, SNA Keiberg; MJ Zichem en FCAO Okselaar
(terreinen in Pastoor Brissacstraat);
Overwegende dat de stad aan de voetbalverenigingen de voetbalterreinen van de stad gratis ter
beschikking stelt ( FCAO aan sporthal Averbode, voetbal Schoonderbuken in Houwaartstraat, Hoger
OP Testelt in Nieuwstraat ) ofwel voor de voetbalterreinen die in privé eigendom zijn (FCAO
Okselaar in Pastoor Brissacstraat, MJ Zichem in Kwalijkstraat, SNA Keiberg in Weg Messelbroek) de
huur aan de eigenaar betaalt;
Overwegende dat de adviesraden de geëigende organen zijn om hun rol te spelen en het beleid te
adviseren en dat het daarom niet aangewezen is elke individuele vereniging rechtstreeks en
afzonderlijk te consulteren, wat bovendien nog een heel tijdrovende en quasi praktisch onmogelijke
operatie zou zijn die enkel tot vertraging zou leiden van het effectief uitkeren van de subsidies aan de
verenigingen;
Overwegende dat er kan vanuit gegaan worden dat elke individuele vereniging schade geleden heeft
en dan ook recht heeft op ondersteuning;
Overwegende dat daarom een substantieel basisbedrag wordt voorzien voor iedere erkende
vereniging en dat een bijkomende subsidie wordt voorzien aan de verenigingen die in het verleden
reeds ondersteund werden op basis van de door de gemeenteraad goedgekeurde bestaande
subsidiereglementen, wat een objectieve, gelegitimeerde basis vormt met toepassing van een aantal
criteria zoals aantal leden, activiteiten enz. …;
Overwegende dat het volledige bedrag dat stad Scherpenheuvel-Zichem ontvangt vanuit het Vlaamse
noodfonds integraal wordt besteed aan de rechtstreekse ondersteuning van de werking van de
verenigingen en niet aan projecten en initiatieven die door de stad worden georganiseerd;
Overwegende dat dit een bewuste keuze is omdat de stad de verenigingen maximaal willen
ondersteunen;
Overwegende dat iedere vereniging, ongeacht haar omvang qua leden of activiteiten, een reden van
bestaan heeft en nuttig werk verricht naar haar leden en de brede gemeenschap toe en dat zij
allemaal, zonder onderscheid, in hun rol erkend worden en hun werk gewaardeerd wordt;
Overwegende dat om bovenvermelde redenen de gemeenteraad niet ingaat op het voorstel van de
sportraad en zich aansluit bij het voorstel van verdeling zoals het werd uitgewerkt door het college van
burgemeester en schepenen;
Overwegende dat de N-VA-fractie volgende toelichting wil geven bij haar standpunt: “De verdeling van
de Vlaamse subsidies ter ondersteuning van de cultuur-, sport- en jeugdverenigingen in het kader van
de coronacrisis is een moeilijke evenwichtsoefening. Een oefening die net daarom met de nodige zorg
en aandacht moet gemaakt worden.
De Vlaamse subsidies zijn een broodnodig geschenk dat in dankbaarheid moet aanvaard worden. De
nood bij de verenigingen is immers groot. Dat de ondersteuning alle verenigingen ten goede komt
juichen wij dan ook toe.

Tegelijk zijn de lasten en noden van de verenigingen niet noodzakelijk even groot en betreuren wij dat
men die onevenredige noden en lasten onvoldoende in rekening heeft gebracht bij de verdeling zoals
die vandaag op tafel ligt ter goedkeuring.
Er wordt gegoocheld met begrippen solidariteit en gelijkheid om de tekortkomingen in het voorstel te
maskeren waarbij geen enkele rekening wordt gehouden met verenigingen of clubs die effectieve
kosten hebben gemaakt in het kader van of verlies hebben geleden door de coronacrisis wegens de
verplichte stopzetting van hun activiteiten.
Verenigingen die geen inkomsten hadden maar ook geen kosten, lijden geen verlies, dat noemt men
minderopbrengst. Verenigingen die geen inkomsten hadden, maar wel kosten moeten dragen of
uitgaven doen lijden verlies. Daar wordt op geen enkele manier rekening mee gehouden in het huidige
voorstel.
Solidariteit daarentegen betekent dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. In dit voorstel
tot verdeling van de Vlaamse subsidies worden net de verenigingen die het zwaarste te verduren
hebben over het hoofd gezien.
Anderzijds werd het voorstel (wederom) reeds gelekt in de pers, waardoor de adviesraden voor quasi
voldongen feiten werden geplaatst. Ieder rechtstreeks overleg met de verenigingen en clubs ontbreekt
en dezelfde bedenkingen werden geformuleerd door de Vrijetijdsdiensten van de stad, de jeugdraad
en de sportraad.
Een aangekondigd extra overleg tussen de voorzitters van de adviesraden is er nooit gekomen,
hoewel schriftelijk aangekondigd door schepen Peetermans.
De N-VA fractie begrijpt de hoge nood van verschillende verenigingen die de subsidies nu nodig
hebben en steunt de idee dat alle verenigingen recht hebben op een tussenkomst. Tegelijk is de N-VA
fractie ook van mening dat het voorstel voor de verdeling van de subsidies te ondoordacht en met
gebrek aan overleg en solidariteit is opgesteld.
Wij zullen dan ook tegenstemmen.”
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Jan Boeckx, Koen Vranken,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Esther Schoolmeesters,
Anne-Sophie Weckx, Lieve Van den Berghe, Rita Devos
Neen:
Allessia Claes, Annelies Ooms, Suzy Wouters, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan volgend voorstel ter verdeling van het bedrag
dat de stad Scherpenheuvel-Zichem ontvangt vanuit het Vlaamse noodfonds voor de cultuur,
jeugd en sportsector:
- Het toegekende bedrag van 230.171,48 euro wordt integraal verdeeld aan de stedelijk
erkende verenigingen van Scherpenheuvel-Zichem.
- Elke stedelijk erkende vereniging van Scherpenheuvel-Zichem ontvangt een
basisbedrag van 500 euro.
- De verenigingen van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking vormen
hier een uitzondering. Er wordt binnen deze sector aan 7 verenigingen een vast
basisbedrag van 500 euro toegekend. Deze 7 verenigingen zijn niet allemaal erkend
volgens het erkenningsreglement, maar ook de niet-erkende verenigingen voor
ontwikkelingssamenwerking ontvangen elk het basisbedrag van 500 euro.
- Het resterende bedrag wordt vervolgens procentueel, gebaseerd op het bedrag dat
jaarlijks wordt vrijgemaakt voor de werkingssubsidies, verdeeld over 5 sectoren: cultuur,
jeugd, sport, welzijn en senioren.
- Het resterende bedrag wordt verdeeld op basis van de bestaande subsidiereglementen
en aan de hand van het gemiddelde van de laatste drie reeds uitbetaalde werkingsjaren
(2018-2019, 2017-2018 en 2016-2017) met voorwaarde dat de vereniging op dit moment
een stedelijke erkenning heeft.
- Voor de sportverenigingen wordt bij de berekening geen rekening gehouden met de
punten verkregen voor de onderdelen ‘omkadering’ en ‘ondersteuning van
sportraad/sportdienst’.
- Als blijkt dat een vereniging na de berekening van de werkingssubsidie voor het werkjaar
2019-2020 gelden moet terugstorten van de uitgekeerde voorschotten (70 %), wordt het

negatief saldo in mindering gebracht van het uit te keren bedrag uit het Vlaamse
noodfonds.
14. Vastleggen van het mandaat voor de statutaire algemene vergadering van IGO DIV op
11.12.2020 (17u30).
Gelet op deel 3, titel 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 inzake de
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op art. 432 dat bepaalt dat de vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGO DIV;
Gelet op de statuten van IGO DIV;
Gelet op de coronapandemie kan er een digitale vergadering zijn of wordt de vergadering verplaatst
naar een andere datum of plaats;
Gelet op de brief van 26.08.2020 met de officiële uitnodiging tot de statutaire algemene vergadering
van IGO DIV op 11.12.2020, die volgende agenda heeft:
1. Goedkeuring statutenwijziging
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters, Anne-Sophie Weckx,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de statutaire algemene vergadering van IGO DIV op 11.12.2020
en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten wordt goedgekeurd:
1. Goedkeuring statutenwijziging
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de statutaire algemene vergadering
van IGO DIV op 11.12.2020 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd
zou worden) wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen
in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGO DIV, De Vunt 17 te 3220
Holsbeek.
15. Vastleggen van het mandaat voor de algemene vergadering van EcoWerf van 25.11.2020
(19u30).
Gelet op deel 3, titel 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 inzake de
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op art. 432 dat bepaalt dat de vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij EcoWerf;
Gelet op de statuten van EcoWerf;
Gelet op de coronapandemie kan er een digitale vergadering zijn of wordt de vergadering verplaatst
naar een andere datum of plaats;
Gelet op de brief van 24.09.2020 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van
EcoWerf op 25.11.2020, die volgende agenda heeft:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 17.06.2020
3. Financiën: Budgetten 2021, werkingsbijdragen 2021, opvraging gemeentelijke bijdrage
werkingskosten 2021 (statuten art. 15.2), gemeentelijke bijdrage werkingskosten 2020 om te
zetten naar kapitaal (statuten art. 15.2)
4. Toelichting nieuwe activiteiten 2021
5. Diversen

5.1. …
Gelet op de bespreking en goedkeuring van dit dossier in de raadscommissie van 16 november 2020;
Overwegende dat door een administratieve vergissing onderhavige beslissing een dag te laat
geagendeerd werd;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de mandatering bij hoogdringendheid
kan verlenen en dat de gemeenteraad dit besluit dient te bekrachtigen
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 november 2020
betreffende de goedkeuring van de agenda en de mandatering van de volmachtdrager;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters, Anne-Sophie Weckx,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 november 2020
betreffende de goedkeuring van de agenda en de mandatering van de volmachtdrager, te
bekrachtigen.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van EcoWerf, Aarschotsesteenweg
210 te 3012 Leuven.
16. Vastleggen van het mandaat voor de algemene vergadering van IGO DIV op 11.12.2020
(17u45).
Gelet op deel 3, titel 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 inzake de
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op art. 432 dat bepaalt dat de vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGO DIV;
Gelet op de statuten van IGO DIV;
Gelet op de coronapandemie kan er een digitale vergadering zijn of wordt de vergadering verplaatst
naar een andere datum of plaats;
Gelet op de brief van 20.10.2020 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van IGO
DIV op 11.12.2020, die volgende agenda heeft:
1. Goedkeuring verslag 26.06.2020
2. Goedkeuring begroting 2021 (documenten 1 + 2)
3. Goedkeuring jaarprogramma 2021 (document 3)
4. Benoeming revisor boekjaren 2020 - 2021 - 2022: Vivey & Co.
5. Voordracht algemeen comité:
 Gemeente en OCMW Kortenaken: Michel Vander Velpen (vervanging Annita
Vandebroeck)
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters, Anne-Sophie Weckx,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

De volgende agenda voor de algemene vergadering van IGO DIV op 11.12.2020 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
wordt goedgekeurd:
1. Goedkeuring verslag 26.06.2020
2. Goedkeuring begroting 2021 (documenten 1 + 2)
3. Goedkeuring jaarprogramma 2021 (document 3)
4. Benoeming revisor boekjaren 2020 - 2021 - 2022: Vivey & Co.
5. Voordracht algemeen comité:
 Gemeente en OCMW Kortenaken: Michel Vander Velpen (vervanging Annita
Vandebroeck)
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van IGO
DIV op 11.12.2020 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou
worden) wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in
de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGO DIV, De Vunt 17 te 3220
Holsbeek.

17. Vastleggen van het mandaat voor de bijzondere algemene vergadering van Interleuven op
16.12.2020 (19u00).
Gelet op deel 3, titel 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 inzake de
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op art. 432 dat bepaalt dat de vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Interleuven;
Gelet op de statuten van Interleuven;
Gelet op de coronapandemie kan er een digitale vergadering zijn of wordt de vergadering verplaatst
naar een andere datum of plaats;
Gelet op de brief van 07.10.2020 met de officiële uitnodiging tot de bijzondere algemene vergadering
van Interleuven op 16.12.2020, die volgende agenda heeft:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 24.06.2020
3. Strategie te ontwikkelen activiteiten 2021
4. Begroting 2021
5. Vervanging leden raad van bestuur
6. Diversen
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters, Anne-Sophie Weckx,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de bijzondere algemene vergadering van Interleuven op
16.12.2020 en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten wordt goedgekeurd:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 24.06.2020
3. Strategie te ontwikkelen activiteiten 2021
4. Begroting 2021
5. Vervanging leden raad van bestuur
6. Diversen
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de bijzondere algemene vergadering
van Interleuven op 16.12.2020 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd

Art. 3.

zou worden) wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen
in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Interleuven, Brouwersstraat 6 te
3000 Leuven.

B1. Aanvullend agendapunt ingediend door raadslid Brigitte Gielen i.v.m. het gebruik van 'mijn
mooie straat'-tool.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het aanvullend agendapunt van raadslid Brigitte Gielen:
‘Toelichting
‘Mijn Mooie Straat’ is ontstaan uit de behoefte van verscheidene lokale besturen in Vlaanderen aan
een centraal meldings- en registratiesysteem met focus op de problematiek van zwerfvuil en
sluikstorten. 'Mijn Mooie Straat' is een actie van Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en
sluikstort van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Fost Plus (inzameling van
huishoudelijke verpakkingen) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).
“Met deze tool wil Mooimakers alle steden, gemeenten, intercommunales en andere betrokken partijen
een digitale tool aanbieden die hen helpt de strijd tegen sluikstort en zwerfvuil verder te
professionaliseren. De tool werd in nauwe samenwerking met enkele gemotiveerde lokale besturen
ontwikkeld om te kunnen garanderen dat alle functionaliteiten geënt zijn op hun specifieke behoeften.
Het gebruik van ‘Mijn Mooie Straat’ is volledig gratis voor alle partijen die in aanmerking komen om
gebruik te maken van het platform.” (bron: https://mooimakers.be/mijnmooiestraat) Het platform is
beschikbaar op elke smartphone, tablet en computer met toegang tot het internet.
Dit najaar werd een ‘burgermeldpunt’ toegevoegd. Alle inwoners kunnen via het meldpunt laten weten
waar er zwerfvuil ligt. Ook voor vrijwilligers die deelnemen aan een zwerfvuilactie is het meldpunt
interessant. In plaats van de volle zakken vuil mee te sleuren, kunnen ze die op een bepaalde plaats
achterlaten en dat melden. De zakken kunnen dan door de gemeentedienst opgehaald worden.
Gelet op
 De zwerfvuil-problematiek in Scherpenheuvel-Zichem
 Het steeds toenemende belang van digitale communicatie om de gemeentelijke werking te
professionaliseren.
 Het belang om de inwoners erbij te betrekken de gemeente proper te houden.
 De reeds bestaande toepassing ‘Mijn Mooie Straat’.
 Het feit dat deze invoering geen invloed heeft op het gemeentelijke budget.
Vraagt de Vlaams-Belangfractie aan de gemeenteraad van Scherpenheuvel-Zichem te beslissen tot
het invoeren van de ‘mijn mooie straat’-tool zoals omschreven
op https://mooimakers.be/mijnmooiestraat
Voorstel van beslissing
De gemeente Scherpenheuvel-Zichem zal de ‘mijn mooie straat’-tool implementeren zoals
omschreven op https://mooimakers.be/mijnmooiestraat’
Gelet op het antwoord van schepen Nico Bergmans namens het college van burgemeester en
schepenen: ‘Het punt is zonder voorwerp aangezien de stad al meer dan een jaar het coachingtraject
van Mooimakers volgt. Het bestuur onderschrijft het belang van de aanpak van sluikstorten en
zwerfvuil, maar heeft het voorgestelde initiatief dus zelf al geruime tijd genomen. Volgend voorjaar zal
de aanpak uitgerold worden.’
Gelet op de bespreking;
Ja:
Suzy Wouters, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Esther Schoolmeesters, Anne-Sophie Weckx,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad verwerpt het voorstel.

B2. Aanvullend agendapunt ingediend door raadslid Allessia Claes over de negatieve gevolgen
van de effectentaks op de gemeentefinanciën.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het aanvullend agendapunt van raadslid Allessia Claes:
‘Toelichting
De nieuwe effectentaks van de federale regering treft ook heel wat gemeentebesturen, OCMW’s,
intercommunales, ... Het is niet aanvaardbaar dat de federale regering een platte belasting oplegt aan
lokale besturen. Ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten verzette zich reeds tegen
deze beslissing van de federale regering en hekelde het feit dat lokale besturen hierdoor getroffen
worden. Met dit voorstel vraagt de N-VA-fractie dan ook dat de gemeente Scherpenheuvel-Zichem
zich kant tegen deze belasting op lokale besturen.
Overwegende:
De beslissing van de federale regering om een effectentaks in te voeren op
effectenrekeningen vanaf 1 miljoen euro;
Het feit dat gemeentes dergelijke effectenrekeningen aanhouden of dat mogelijks in de
toekomst zullen doen bij wijze van goed financieel beheer;
Het feit dat ook intercommunales, provinciebesturen, ... hiervan gebruiken kunnen maken;
Het feit dat het ongehoord is dat het ene bestuursniveau belastingen gaat opleggen aan een
ander bestuursniveau;
Het verzet vanuit de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) tegen deze
maatregel.
Voorstel van beslissing
Art. 1. Scherpenheuvel-Zichem kan niet akkoord gaan met deze effectentaks waarbij de federale
overheid belastingen oplegt ten koste van gemeenten, OCMW’s, autonome gemeentebedrijven,
intercommunales, ...
Art. 2. De gemeenteraad van Scherpenheuvel-Zichem vraagt het college van burgemeester en
schepenen een schrijven te richten aan premier Alexander De Croo en minister van Financiën Vincent
Van Peteghem om de negatieve impact van deze effectentaks op lokale besturen aan te klagen en de
federale regering te verzoeken deze maatregelen onmiddellijk aan te passen.
Gelet op het antwoord van schepen Inne Pauwels namens het college van burgemeester en
schepenen: “Er is de laatste tijd al het één en ander verschenen in de pers mbt die nieuwe
effectentaks, maar ik wil toch even voor iedereen duidelijk stellen dat de uitvoeringsmodaliteiten nog
niet gekend zijn. Wij weten niet hoe de toepassing ervan precies in elkaar zit. Wij hebben hieromtrent
nog geen schrijven ontvangen. Er zijn nog geen definitieve teksten voorhanden. De
regeringsbeslissing moet de komende weken nog de parlementaire procedure doorlopen en is dus
nog geen wet.
Niet-akkoord gaan met iets waarvan wij de concrete draagwijdte/uitvoering niet kennen lijkt ons in dat
geval toch wel voorbarig. Bovendien komt S-Z zelfs niet in aanmerking voor deze effectentaks. Wij
hebben nl. geen effecten noch een effectenrekening van minstens 1 mio EUR en (voor zover wij
weten) de intercommunales waarvan wij deel uitmaken evenmin. Het is dus niet zo dat wij minder
dividenden uitgekeerd gaan krijgen hierdoor.
Wij hebben maw geen middelen die in aanmerking komen om belast te worden met deze taks.
Persoonlijk denk ik dat de totale impact voor lokale en provinciale overheden vrij miniem gaat zijn. Het
zullen vnl. de grote centrumsteden die iets zullen moeten betalen.
Besluit: wij kunnen niet instemmen met jullie voorstel van besluit.”
Gelet op de bespreking;
Ja:
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon
Neen:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Jan Boeckx, Koen Vranken,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Esther Schoolmeesters,
Anne-Sophie Weckx, Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Rita Devos
Onthouding:
Suzy Wouters, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad verwerpt het voorstel.

M1. Mondelinge vraag van raadslid Brigitte Gielen over het inrichten van insecten- en
bijenhotels.
Mondelinge vraag van raadslid Brigitte Gielen over het inrichten van insecten- en bijenhotels:
Insecten zijn onmisbaar. Zij vormen een belangrijke schakel in de ecologische kringloop. Zo zorgen zij
onder meer voor de bestuiving van diverse planten en vormen zij ook een bron van voedsel voor
vogels.
De laatste jaren staat de insectenpopulatie en in het bijzonder de bijenpopulatie onder druk. Onder
meer door het gebruik van pesticiden, door plagen en ziektes. Door de steeds verder gaande
verharding zijn ook in veel tuinen steeds minder plekjes beschikbaar voor insecten. De aanleg van
insecten- en bijenhotels kan dat helpen compenseren en draagt dan ook bij tot hun overleven.
Vragen:



Is het college bereid om insecten- en/of bijenhotels te installeren in onze gemeente?
Is het college bereid hierover advies te vragen aan de gemeentelijke milieuraad?

Antwoord van schepen Nico Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
De stad heeft wel degelijk reeds een beleid aangaande bijen. Er staat momenteel bijenhotels:
- aan de Maagdentoren. Deze wordt eerstdaags verwijderd o.w.v. de omgevingswerken, maar
is ook in slechte staat. Zal na de werken vervangen worden.
- achter Pedico richting Vinkenberg
- aan de Hemmekes
- in de vrije school, Oranjestraat, Zichem
- Huize Ernest Claes
De stad doet ook al van 2014 mee aan de provinciale actie “Zaai een bloemenakker”. We kopen
bloemenzaad aan (in 2020 500 zakjes). Inwoners die graag een bloemenweide inzaaien, kunnen
gratis het bloemenzaad komen afhalen. We hebben dit ook al eens een jaar verdeeld onder de
schoolkinderen. De inspanningen inzake bermbeheer zijn eveneens batig voor de bijenpopulatie.
Er is geen enkel probleem om met de SMAR de problematiek nog eens onder de loep te nemen.
M2. Mondelinge vraag van raadslid Allessia Claes over regiovorming.
Mondelinge vraag van raadslid Allessia Claes over regiovorming:
De Vlaamse Regering keurde op 9 oktober 2020 een kadernota goed over de regiovorming. Het
voorstel is om Vlaanderen in te delen in 13 referentieregio’s, en met als doel een proces op te starten
waarbij samenwerkingsverbanden worden gevormd in vaste afgebakende regio’s. Het uitgangspunt is
dat de regiovorming van onderuit wordt gevormd en dat de burgemeesters een leidende rol opnemen
in deze aanpak. Op die manier wil men een zo breed mogelijk draagvlak creëren bij alle betrokkenen.
De nota van de Vlaamse Regering bevat een kaart met 13 referentieregio’s, dat geen definitieve
afbakening is. In de komende maanden is de stem van de lokale besturen, ook die van
Scherpenheuvel-Zichem, doorslaggevend. De stad Diest heeft ondertussen al een korte reactie
gegeven en ik citeer de burgemeester: “De geografische ligging van Diest zou wel eens bepalend
kunnen zijn voor de toekomst van onze stad.”
Vragen:
1. Is Scherpenheuvel-Zichem gestart met dit proces? Heeft er reeds overleg plaatsgevonden
over de regiovorming en wie wordt hierbij betrokken? Graag meer info.
2. Herkent Scherpenheuvel-Zichem zich in deze afbakening van de 13 referentieregio’s, namelijk
in de referentieregio Oost-Brabant? Indien niet, om welke redenen bent u hiermee niet
akkoord en in welke regio wilt u dan wel worden ingedeeld?

Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
“In een brief van 26 oktober aan de burgemeester vraagt de gouverneur naar het standpunt van het
bestuur over het voorstel van toewijzing van de gemeente aan de referentieregio Oost-Brabant. Dit
komt overeen met het arrondissement Leuven. Scherpenheuvel kan zich hierin volledig vinden. De
intercommunale samenwerking gebeurt nu al grotendeels binnen de afbakening van het
arrondissement Leuven. Zo werkt de stad Scherpenheuvel-Zichem voor haar afvalverwerking samen
met Ecowerf. Er is de samenwerking met IGO in het kader van ‘Wonen aan de Demer’ en de INLploegen. Voor milieuhandhaving doen wij beroep op de intercommunale Interleuven. Er is ook het
burgemeestersoverleg, georganiseerd in de schoot van Interleuven, waar de burgemeesters van het
arrondissement Leuven zich buigen over regionale dossiers en waar ook lokale bezorgheden kunnen
worden aangebracht. Er is dan ook geen enkele reden waarom wij zouden willen toetreden tot een
andere referentieregio. Het is de logica zelve.”

M3. Mondelinge vraag van raadslid Annelies Ooms over griepvaccins.
Mondelinge vraag van raadslid Annelies Ooms over griepvaccins:
Vorige gemeenteraad deed ik het voorstel om voor de griepvaccins de mogelijkheid te bekijken om
groepsvaccinatie te organiseren, om de huisartsen te ontlasten. Aansluitend kan dit ook al een
oefening zijn voor later wanneer op nog grotere schaal coronavaccins moeten toegediend worden.
Vragen:
Is er reeds nagedacht over mijn voorstel?
Zoja, welke stappen zijn er al ondernomen?
Bekijken jullie ook reeds de scenario’s voor de toekomst n.a.v de positieve berichten i.v.m de
corona vaccins?
Antwoord van burgemeester Manu Claes namens het college van burgemeester en schepenen:
“Er werden nog geen stappen gezet rond uw voorstel van groepsvaccinatie ivm griep. We bekijken
dat in de crisiscel en in samenspraak met de ELZ Demerland. Hetzelfde geldt voor uw voorstel ivm
toekomstige vaccinering met betrekking tot corona. De strategie om te vaccineren wordt in de eerste
plaats federaal bepaald. Lokaal zal vermoedelijk een taak weggelegd zijn voor de ELZ die nu ook al in
staat voor de testing (en eerder de triage). Het brainstormen hierrond zit in een beginfase.”

M4. Mondelinge vraag van raadslid Annelies Ooms over nieuwjaarzingen.
Mondelinge vraag van raadslid Annelies Ooms over nieuwjaarzingen:
Als we de maatregelen volgen die de overheid ons op dit moment oplegt mogen “deur aan deur”
activiteiten niet doorgaan.
Vragen:
Welke gevolgen gaat dit hebben voor het nieuwjaarzingen in onze gemeente? Kan dit
doorgaan?
Hebben jullie al nagedacht over een “coronaproof” scenario of over aanbevelingen die jullie
aan de inwoners kunnen doen om dit “corona proof” te laten doorgaan?
Antwoord van burgemeester Manu Claes namens het college van burgemeester en schepenen:
“Het politiebesluit van de gouverneur van 4.11.2020 is hier duidelijk over: “Gezien de hoge
verspreiding van het virus en besmettingsincidentie in Vlaams-Brabant, is het sterk af te raden dat nog
deur-aan-deur gegaan zou worden in de context van folkloristische activiteiten, zoals Halloween of
Oudjaar-Nieuwjaarzingen. De kans op besmetting met het virus is te groot wanneer men deur-aan-

deur gaat bellen, en daarvoor in ruil geld, snoepgoed of iets dergelijks ontvangt. De huidige stand van
de epidemie laat dit niet toe. Elke activiteit die inhoudt dat men deur-aan-deur gaat, zowel voor
commerciële, als voor ludieke, folkloristische of liefdadigheidsactiviteiten, is dan ook verboden op het
grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant.”
Gezien het besluit van de gouverneur hebben we nog niet nagedacht over een coronaproof scenario
of over aanbevelingen die wij aan de inwoners kunnen doen om dit corona proof te laten doorgaan
Zoals de maatregelen nu zijn is nieuwjaarzingen dus niet mogelijk. Hiervoor zal dus een versoepeling
nodig zijn en het is lang niet zeker dat die er effectief zal komen. We volgen dit verder op in de
crisiscel.”
M5. Mondelinge vraag van raadslid Annelies Ooms over vereenzaming ouderen.
Mondelinge vraag van raadslid Annelies Ooms over vereenzaming ouderen:
Tijdens de eerste Corona golf, met de lockdown als gevolg, heeft dit stadsbestuur een actie
ondernomen om vereenzaming bij ouderen/alleenstaanden te voorkomen. Dit ging over het
telefonisch contacteren van deze populatie.
Vragen:
de
Worden er tijdens deze 2 lockdown dezelfde maatregelen genomen?
Zo ja, welke?
Is er al eens nagedacht over de databank voor vrijwilligers om in deze soort omstabdigheden
te kunnen helpen?
Antwoord van burgemeester Manu Claes namens het college van burgemeester en schepenen:
“Er werd opdracht gegeven aan het OCMW om een gelijkaardig project voor te bereiden en uit te
rollen. Vermoedelijk zal dit volgens dezelfde principes verlopen als tijdens de eerste golf. We wachten
het voorstel van het OCMW af en bekijken dit in de crisiscel.
Scherpenheuvel-Zichem helpt is gestopt in juni 2020. We hebben alle gegevens van de vrijwilligers
nog, maar hebben geen contact meer gehad met de vrijwilligers. Er moet bekeken worden in hoeverre
de databank van vrijwilligers van de eerste golf nog up -to- date is. Die vraag is vanuit de crisiscel ook
meegegeven aan het OCMW. We weten immers dat er mensen zijn die nog geregeld bellen met
senioren ( eenzamen). Met hen kan contact gezocht worden met de bedoeling hen in te schakelen in
het project.
Eind oktober (begin lock down) hebben we een vraag gekregen van een inwoner of iemand hem kon
helpen met boodschappen doen. Hiervoor werd een oproep gedaan via Hoplr en werd een vrijwilliger
gevonden. In Hoplr is ondertussen ook een luikje ‘burenhulp’ opgestart. Hierin kunnen de
buurtbewoners zelf aangeven of ze bereid zijn om hun buren te helpen.”
M6. Mondelinge vraag van raadslid Annelies Ooms over corona boetes.
Mondelinge vraag van raadslid Annelies Ooms over corona boetes:
Op 18 november verscheen er een artikel met de vermelding dat er reeds 156 corona boetes werden
uitgeschreven in onze gemeente sinds Maart. Ik twijfel er niet aan dat onze inwoners hun best doen
om de regels na te leven maar dit lijkt mij zeer weinig als ik rond me heen kijk. Tijdens de opening van
de lekdreef alleen al zag ik zeer veel overtredingen.
Vragen:
Kloppen deze cijfers?
Waneer werden de meeste boetes uitgeschreven?
Zien we een stijging? Zoja, sinds wanneer?
Op welke manier en met welke extra middelen of inspanningen wordt er aan handhaving
gedaan?

Antwoord van burgemeester Manu Claes namens het college van burgemeester en schepenen:
“Uw vragen vergen toch wat opzoekingswerk. Ik zal daar schriftelijk laten op antwoorden.”
M7. Mondelinge vraag van raadslid Alex Van Nijlen over bladkorven.
Mondelinge vraag van raadslid Alex Van Nijlen over bladkorven:
Vorig jaar hebben we een vraag gesteld i.v.m. het plaatsen van bladkorven in de Sparrenlaan. Hier is
toen positief op gereageerd en een budget van 5000 is hier voor uitgetrokken. Onze dank hiervoor.
Het probleem is echter breder en beperkt zich niet op een plaats
Vragen:
 Staan er nu zo’n bladkorven ook op andere locaties in S-Z?
 Gaan ze dit nog naar volgend jaren uitbreiden naar andere locaties?
 Kunnen inwoners hiervoor een aanvraag doen en op welk manier? (Kan er dan ook promotie
gevoerd worden via website, infoblad, …)
Antwoord van schepen Nico Bergman namens het college van burgemeester en schepenen:
De plaatsing van bladkorven is in 2020 is weinig verschillend van 2019. Er zijn bladkorven geplaatst
op de Sparrenlaan, Schutterveldstraat, achter de St Michielskapel, op de Maasstraat (deze wordt
geplaatst door een privé persoon). In Okselaar staat er 1 aan het oude kerkhof, in Zichem staan er 2
waarvan 1 op de markt en 1 aan de serviceflats op Kranenburgstraat 46. In Averbode op hoek van de
Martenstraat en in de Mortelbroekstraat is er 1 geplaatst door een privé persoon. Al deze korven
worden op regelmatige basis geledigd door onze mensen actief in deze regio’s.
Regelmatig wordt er vastgesteld dat er onrechtmatig gebruik wordt van gemaakt en er dingen in
terecht komen die er niet in mogen zitten. Als er nog vragen komen om ergens een korf bij te
plaatsen, dan wordt dit opgenomen in de planning en wordt er een korf voorzien.
Het bedrag van € 5000 is niet specifiek hiervoor voorzien. De TD maakt korven met Bekaertdraad die
nog in voorraad is.
M8. Mondelinge vraag van raadslid Rita Devos over het rioleringsnet op ons grondgebied.
Mondelinge vraag van raadslid Rita Devos over het rioleringsnet op ons grondgebied:
Een reportage van Pano legt de trieste situatie van het rioolnetwerk in vele gemeenten van ons land
bloot. Ondertussen is onze gemeente voor haar volledige grondgebied toegetreden als vennoot van
de rioolwaterdienst RIOPACT. Toch hadden we graag geweten hoe het eigenlijk gesteld is met het
rioleringsnet op ons heel grondgebied.
Vraag:
 Wat is de rioleringsgraad en wat is de zuiveringsgraad in onze gemeente?
 Gaat de gemeente samen met Riopact haar verantwoordelijkheid nemen om elke
woning/bedrijf aan te sluiten op het rioleringsnet en op welke termijn denken jullie dit te
realiseren?
Antwoord van schepen Nico Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
“Onze rioleringsgraad bedraagt momenteel 78%, eigenlijk 80% na oplevering van enkele lopende
dossiers. Dat maakt dat nog 1 op 5mensen dienen aangesloten te worden en niet 1 op 3 zoals
verkeerdelijk gesteld. Voor een landelijke buitengemeente zoals de onze is dit zonder meer goed en
maakt dat wij in de kopgroep zitten van ons soort gemeentes en zelfs beter scoren dan veel
kleinstedelijk gebied.

Dat neemt niet weg dat de rest van de 20% de moeilijkste zijn (80-20 regel) en dat wij onze
verantwoordelijkheid zullen nemen. Wij zijn hiervoor in zee gegaan met een professionele partner,
Riopact, die ons de volgende jaren zullen begeleiden. Zij zullen ook een overzicht voorbereiden van
de gevraagde data naar investeringsritmes en subsidieaanvragen edm. Dit wordt verder schriftelijk
beantwoord. Benaderend zal de stad SZ in de volgende jaren nog ruim 50M euro investeren in zijn
rioleringen (subsidies inbegrepen).
De eerste ‘grote’ projecten die op stapel staan, zijn Okselaar – Averbodebaan en Testelt-Averbode –
Nieuwstraat. Belangrijk om op te merken is dat men zich niet mag vastpinnen op afkoppelingsgraad,
maar zich ook terdege bewust moet zijn van de onderhoudskost van zijn bestaand rioleringsnet.”
M9. Mondelinge vraag van raadslid Rita Devos over het leegmaken van rioleringsputten.
Mondelinge vraag van raadslid Rita Devos over het leegmaken van rioleringsputten:
In de herfst is het ruimen van bladeren voor veel mensen bijna een dagelijkse bezigheid. Maar voor
veel mensen is het ook een lastig werk om de afvoerputten in de straat vrij van bladeren te houden.
Het is dus niet voor iedereen vanzelfsprekend om dit werk te doen. Nochtans is het belangrijk dat de
afvoerputten niet vol met bladeren zitten want bij een flinke regenbui is de kans groot dat er
wateroverlast ontstaat.
Vraag:
 Worden de afvoerputten in de herfstperiode op regelmatige basis proper gemaakt? Zo ja, wat
is de tijdspanne tussen twee reinigingsbeurten? Zo nee, waarom niet?
Antwoord van schepen Nico Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
“In principe is er een ronde rond deze tijd, net om de gevallen bladeren te kunnen verwijderen. Door
de coronamaatregelen heeft deze reinigingsronde vertraging. Komt nog eind dit jaar, begin volgend
jaar. Bij knelpunten kan men steeds bellen.”
M10. Mondelinge vraag van raadslid Christini Gounakis over de verkeersituatie aan de
school De Vlindertuin in Averbode.
Mondelinge vraag van raadslid Christini Gounakis over de verkeerssituatie aan de school De
Vlindertuin in Averbode:
De oorspronkelijke oversteekplaats vóór het schooltje ‘De Vlindertuin’ is verwijderd. Het zebrapad bij
de parking van Het Moment wordt nu door de schoolkinderen gebruikt om van de school naar de
parking te gaan. De verkeersborden ‘overstekende kinderen’ zijn echter blijven staan op de plaats van
het verwijderd zebrapad. Helaas zijn er nog ouders/grootouders die met kinderen op de
oorspronkelijke oversteekplaats de baan oversteken vanuit het Mariapark op de plaats waar de haag
niet gesloten is.
Vragen:
1. Kunnen de verkeersborden ‘overstekende kinderen’ weggehaald worden aan het zebrapad
parking Het Moment?
2. Kan de haag aan het Mariapark asap gedicht worden zodat de verleiding om daar over te
steken wegvalt?
3. Er zijn 2 oversteekplaatsen in de nabijheid van de school. Kan in samenwerking met de
school een eenvoudige ‘sensibiliseringscampagne’ opgezet worden (vb een brief meegeven,
mede ondertekend door de burgemeester en/of bevoegde schepen) om grootouders, ouders
en kinderen ertoe aan te zetten enkel de 2 aanwezige oversteekplaatsen te gebruiken?
Antwoord van burgemeester Manu Claes namens het college van burgemeester en schepenen:
“1. Het gaat blijkbaar niet om de verkeersborden aan het zebrapad aan Het Moment maar wel om de
borden aan de oorspronkelijke oversteekplaats aan de school. Als de nieuwe oversteekplaats aan Het

Moment is aangelegd, heeft wegbeheerder AWV Vlaams Gewest deze oversteekplaats opgeheven.
Dat was voor hen een voorwaarde waar wij ons als stad noodgedwongen hebben moeten bij
neerleggen. Op die plaats staan bij mijn weten geen verkeersborden meer.
2. Het gaat hier niet om een haag maar om het wandelpad dat toegang geeft naar het Mariapark. Het
is niet aangewezen om dit pad in Het Mariapark te sluiten omdat het de verbinding vormt met de abdij.
Het Mariapark is bovendien eigendom van de abdij, niet van de stad.
3. De school van Averbode zit mee in het lopende project van Route To School. Het lijkt mij best om
te wachten met campagnes en acties tot de resultaten van dit project verwerkt zijn en er geweten is
waar de pijnpunten zich bevinden, wat de problemen zijn. Uiteraard kan de school in afwachting over
dergelijke zaken altijd communiceren via hun eigen digitale platform.”
M11. Mondelinge vraag van raadslid Pieter Boudry over de rioleringsgraad van
Scherpenheuvel-Zichem.
Mondelinge vraag van raadslid Pieter Boudry over de rioleringsgraad in Scherpenheuvel-Zichem:
Om met de deur in huis te vallen: beste stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem, waarom laat u uw
inwoners in de shit zitten?
U hoorde er ongetwijfeld al iets over waaien. Vlaams N-VA minister van Omgeving Zuhal Demir
schreef vele gemeentebesturen aan zodat ze de noodzakelijke rioleringsprojecten niet op de lange
baan schuiven. Ook het reportageprogramma PANO bracht vorige week aan het licht dat de
rioleringsgraad in Vlaanderen nog op te veel plaatsen te wensen overlaat. Nochtans zijn rioleringen
cruciaal voor het verbeteren van onze waterkwaliteit en ons leefmilieu.
Vlaanderen doet haar deel. Zo voorziet N-VA minister Zuhal Demir jaarlijks 123 miljoen euro om via
VMM 75% van de rioleringskosten mee te financieren. Er kwamen echter ook 180 éxtra
rioleringsprojecten in 117 Vlaamse gemeenten. Dat melde Vlaams minister van Omgeving op 20
november. Het gaat om projecten waarvoor de aanbesteding en gunning er komt in de loop van 2021.
Die projecten krijgen vanuit Vlaanderen 158 miljoen euro steun.
Alleen moesten we met groot ongeloof vaststellen dat binnen die 117 Vlaamse Gemeenten er 1
gemeente, die ons net heel nauw aan het hart ligt, jammer genoeg niet tussenstond. U raadt het al:
Scherpenheuvel-Zichem zal niet meegenieten van die extra 158 miljoen euro.
Waarom niet?
Ook wij verdienen een veel betere rioleringsgraad. Ook wij hebben nood aan een versnelde aanpak
van onze rioleringsgraad. We zitten namelijk slechts aan 77% rioleringsgraad, terwijl we aan minimum
97% moeten geraken. Maar liefst 33% van onze inwoners, 1 derde van onze gezinnen, genieten
vandaag niet van de basisvoorzieningen zoals riolering. Elke dag moeten 33% van onze inwoners
noodgedwongen hun afvalwater lozen in de tuin, beek of in de grond, wat onaanvaardbaar is. Dit
verontreinigt ons oppervlaktewater, onze waterlopen, onze beken.
We vragen daarom, opnieuw, dat u hier versneld werk van maakt, dit om ons milieu te beschermen en
het lozen van vervuild afvalwater in onze mooie groene gemeente te stoppen. We vragen u daarom,
opnieuw, maximaal gebruik te maken van de subsidies die voorhanden zijn, om dit onrecht versneld
weg te werken. We vragen u letterlijk ervoor te zorgen dat je onze inwoners niet in de shit laten zitten.
Vragen:
 Wanneer verwacht u dat de rioleringsgraad de 97% zal bereiken, de Europese kaderrichtlijn
inzake water?
 De Europese kaderrichtlijn stelt dat tegen 2027 het oppervlaktewater van goede kwaliteit moet
zijn en dus vrij van huishoudelijk afvalwater. Zal u dit objectief tegen 2027 bereiken?
 Wat is het plan & de planning de komende jaren om al onze inwoners van riolering te
voorzien? Graag een objectief (%) per jaar tussen 2021 en 2027, alsook de opsomming van
de straten die per jaar van riolering zullen worden voorzien.
 Werden er nog nieuwe verkavelingen toegestaan in gebieden waar nu nog geen riolering ligt?
Zo ja, graag een overzicht van de straten met toegestane nieuwe verkavelingen tussen 2012
en 2020, alsook de verkavelingen die gepland staan in deze legislatuur.
 Kunt u ons volgende plannen & documenten bezorgen:

o




Het investeringsbehoefteplan die werd opgemaakt samen met Riopact & andere
partners.
o Het zoneringsplan en het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) dat bepaalt in welke
volgorde en volgens welke prioriteitenlijst rioleringen de komende jaren in
Scherpenheuvel-Zichem aangelegd zullen worden.
Welke subsidie-aanvragen hebt u reeds ingediend voor de rioleringswerken gepland voor
deze legislatuur?
Welke subsidie-aanvragen hebt u ingediend specifiek voor de oproep van Zuhal Demir om te
kunnen genieten van de extra 158 miljoen euro steun die ons vanuit Vlaanderen werd
aangereikt? Indien geen subsidie-aanvragen werden gelanceerd, waarom niet?

Antwoord van schepen Nico Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
“Onze rioleringsgraad bedraagt momenteel 78%, eigenlijk 80% na oplevering van enkele lopende
dossiers. Dat maakt dat nog 1 op 5mensen dienen aangesloten te worden en niet 1 op 3 zoals
verkeerdelijk gesteld. Voor een landelijke buitengemeente zoals de onze is dit zonder meer goed en
maakt dat wij in de kopgroep zitten van ons soort gemeentes en zelfs beter scoren dan veel
kleinstedelijk gebied.
Dat neemt niet weg dat de rest van de 20% de moeilijkste zijn (80-20 regel) en dat wij onze
verantwoordelijkheid zullen nemen. Wij zijn hiervoor in zee gegaan met een professionele partner,
Riopact, die ons de volgende jaren zullen begeleiden. Zij zullen ook een overzicht voorbereiden van
de gevraagde data naar investeringsritmes en subsidieaanvragen edm. Dit wordt verder schriftelijk
beantwoord. Benaderend zal de stad SZ in de volgende jaren nog ruim 50M euro investeren in zijn
rioleringen (subsidies inbegrepen).
De eerste ‘grote’ projecten die op stapel staan, zijn Okselaar – Averbodebaan en Testelt-Averbode –
Nieuwstraat. Belangrijk om op te merken is dat men zich niet mag vastpinnen op afkoppelingsgraad,
maar zich ook terdege bewust moet zijn van de onderhoudskost van zijn bestaand rioleringsnet.”

De voorzitter van de gemeenteraad sluit de vergadering om 22.45 uur.

Namens de gemeenteraad,
de algemeen directeur

de voorzitter van de gemeenteraad
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Marleen Van Meeuwen

