Gemeenteraad: zitting van 25 februari 2021
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 28.01.2021 goedgekeurd

2. Kennisneming van de stand van zaken van de maatregelen in het kader van de coronacrisis.
Burgemeester Manu Claes geeft toelichting bij de stand van zaken van de maatregelen in functie van
de coronacrisis.
3. Goedkeuring van de overeenkomst met statutaire draagkracht van het interbestuurlijk
samenwerkingsverband 'schakelzorgcentrum Demerland'.
De overeenkomst met statutaire draagkracht van het interbestuurlijk samenwerkingsverband
'schakelzorgcentrum Demerland' wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
Een schakelzorgcentrum heeft 2 opdrachten.
De eerste opdracht is een beddenhuis voorbereiden en indien nodig uitbaten, met twee grote
doelstellingen:
• een vlotte doorstroming van patiënten vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie mogelijk
maken, met de nodige flexibiliteit;
• de ziekenhuiscapaciteit maximaal voorbehouden voor complexe zorg, en vrijwaren van niet
essentiële opnames.
De tweede opdracht (vervolgopdracht) is het afstemmen van de noden van zorgvoorzieningen op het
aanbod in de eerstelijnszones die betrokken zijn bij het schakelzorgcentrum, samen met de
eerstelijnszorgaanbieders, en in het bijzonder met de zorgraden van de eerstelijnszones.
De deelnemers aan het IBSV ‘schakelzorgcentrum Demerland’ zijn:
• Aarschot
• Begijnendijk
• Bekkevoort
• Diest
• Scherpenheuvel-Zichem
• Tielt-Winge
4. Goedkeuring van de overeenkomst met statutaire draagkracht van het interbestuurlijk
samenwerkingsverband 'vaccinatiecentrum Den Amer'.
De overeenkomst met statutaire draagkracht van het interbestuurlijk samenwerkingsverband
‘vaccinatiecentrum Den Amer' wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het vaccinatiecentrum heeft als taak om vaccinaties te geven aan alle burgers van de deelnemende
partner-gemeenten volgens de vaccinatiestrategie die door Vlaanderen wordt uitgerold in de strijd
tegen het corona COVID 19 virus, om zo een algemene vaccinatiegraad van minimum 70% van de
bevolking te bekomen.
De deelnemers aan het IBSV ‘vaccinatiecentrum Den Amer’ zijn:
• Stad Diest
• Stad Scherpenheuvel-Zichem
• Gemeente Halen
• Gemeente Bekkevoort
• De eerstelijnszone (ELZ) Demerland vzw
• De eerstelijnszone (ELZ) MidWestLimburg vzw
5. Aanstelling van een gemeenteraadslid om te zetelen in de commissie intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen.
Overeenkomstig het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad werd in zitting van de
gemeenteraad van 28.03.2019 de samenstelling van de commissie intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen goedgekeurd.
Marleen Van Meeuwen heeft op 08.01.2021 haar ontslag als gemeenteraadslid ingediend, bijgevolg
zetelt zij niet meer in de gemeenteraadscommissie en moeten er kandidaat-leden van de CD&Vfractie voorgedragen worden.
De CD&V-fractie heeft een ontvankelijke voordrachtakte ingediend.
6. IGS Hofheide: aanduiden van een lid van de raad van bestuur met stemrecht.
De stad is aangesloten bij IGS Hofheide, opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer in
het arrondissement Leuven. Stad Scherpenheuvel-Zichem kan samen met de gemeente Tielt-Winge
één kandidaat-lid voor de raad van bestuur met stemrecht voordragen.
De gemeenteraad heeft op 21.02.2019 Marleen Van Meeuwen voorgedragen als kandidaat-lid voor
de raad van bestuur met stemrecht, voor de periode 2019-2021. Marleen Van Meeuwen is lid van de
raad van bestuur van IGS Hofheide tot en met 31.03.2022.
Marleen Van Meeuwen heeft op 08.01.2021 haar ontslag als gemeenteraadslid ingediend, bijgevolg
moet er opnieuw een lid van de raad van bestuur met stemrecht aangeduid worden.
7. vzw Regionaal Landschap Noord-Hageland: aanstelling van een vertegenwoordiger, tevens
bestuurder.
De stad is aangesloten bij vzw Regionaal Landschap Noord-Hageland. Dit is één van de zestien
Regionale Landschappen die in Vlaanderen actief zijn. vzw Regionaal Landschap Noord-Hageland is
gekaderd in het Vlaams natuurdecreet en wordt door de provincie Vlaams-Brabant erkend en
gesubsidieerd.
Verder werkt de vzw Regionaal Landschap Noord-Hageland met (financiële) steun van de Vlaamse
overheid en van de elf aangesloten gemeenten: Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Holsbeek,
Keerbergen, Lubbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge en Tremelo.

De gemeenteraad heeft op 31.01.2019 Marleen Van Meeuwen aangeduid als vertegenwoordiger van
de stad Scherpenheuvel-Zichem bij de algemene vergaderingen van de vzw Regionaal Landschap
Noord-Hageland. Betrokkene is eveneens voorgedragen als kandidaat-bestuurder. Zij is lid van de
raad van bestuur van vzw Regionaal Landschap Noord-Hageland.
Marleen Van Meeuwen heeft op 08.01.2021 haar ontslag als gemeenteraadslid ingediend, bijgevolg
moet er opnieuw een lid van de algemene vergaderingen en de raad van bestuur aangeduid worden.
8. Poolstok: aanstelling van een vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen.
Jobpunt, dat ooit startte met de rekrutering en selectie van overheidspersoneel, vervelde tot
Poolstok, hét expertisecentrum voor een brede P&O-dienstverlening. De stad is vennoot bij Poolstok.
De gemeenteraad heeft op 21.02.2019 Marleen Van Meeuwen aangeduid als vertegenwoordiger van
de stad om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van Poolstok.
Marleen Van Meeuwen heeft op 08.01.2021 haar ontslag als gemeenteraadslid ingediend, bijgevolg
moet er opnieuw een lid van de algemene vergaderingen aangeduid worden.
9. Watering van de acht beken: aanstelling van een vertegenwoordiger voor de algemene
vergaderingen.
De stad is lid van de Watering van de acht beken. Wateringen zijn openbare besturen die binnen hun
gebied verantwoordelijk zijn voor het waterbeheer. De samenvoeging van de Watering der Twee
Leyen, de Watering der Middelbeek en de Watering van Zichem tot de Watering van de Acht Beken
gebeurde met akkoord van de betrokken wateringen, provinciebesturen en de gemeenten. In de
provincie Vlaams-Brabant strekt de watering zich deels uit over het grondgebied van de steden
Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Diest. In Limburg zijn de gemeente Tessenderlo en de stad
Beringen betrokken.
De gemeenteraad heeft op 21.02.2019 Marleen Van Meeuwen aangeduid als vertegenwoordiger van
de stad om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de Watering van de acht beken.
Marleen Van Meeuwen heeft op 08.01.2021 haar ontslag als gemeenteraadslid ingediend, bijgevolg
moet er opnieuw een lid van de algemene vergaderingen aangeduid worden.
Financiële dienst.
10. Aanpassing budget 2021 van kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua Okselaar.
Als het budget van de kerkfabriek past in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad
hiervan akte binnen een termijn van 50 dagen die ingaat de dag na het inkomen van het budget bij
de stad. Aangezien het budget 2021 van kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua Okselaar
niet past in het goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025 kan de raad hiervan geen akte nemen. Het
budget wordt aangepast aan het meerjarenplan 2020-2025, zoals aangepast door de gemeenteraad
op 30.01.2020, namelijk: de restauratie van de wandtapijten (€ 15.000 in 2021) en de bijhorende
financieringen worden geschrapt zoals beslist tijdens het voorafgaand overleg van 31.07.2019 tussen
gemeentebestuur en centraal kerkbestuur aangezien deze investeringen niet noodzakelijk zijn voor
de instandhouding van de kerk als gebouw
Het budget werd ingediend op 01.01.2021. Het ingediende budget moet het advies van het bisdom
bevatten. Het bisdom heeft advies gegeven op 18.01.2021. De termijn van 50 dagen volgend op het
advies van het bisdom loopt af op 09.03.2021.

Stedenbouw.
11. Goedkeuren gratis grondafstand omgevingsvergunning OMV2020/00023V tot realisatie van
één bijkomend bouwperceel met grondafstand gelegen Nieuwe Mechelsebaan nr. 16 te 3272
Scherpenheuvel-Zichem.
Nr. bouwdossier : OMV2020/00023V – OMV_2020131206
Gegevens aanvrager : PEETERS Veronique , landmeter
Leuvensesteenweg nr. 25
3200 Aarschot
Aard van de aanvraag : realisatie van één bijkomende bouwkavel met gratis grondafstand.
Perceelgegevens : percelen gelegen Nieuwe Mechelsebaan nr. 16 te 3272 Scherpenheuvel-Zichem.
Kadastrale gegevens : 4de afdeling Testelt, sectie B, nr(s). 58c11, 58d11, 58e11, 58n16.
Verslag :
- de bebouwbare loten 1 en 2 zijn volgens het gewestplan Aarschot-Diest, K.B. van 07.11.1978,
gelegen in woongebied;
- gelet op de artikels 11-14 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet
van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, werd een openbaar onderzoek gehouden
van 06.01.2021 tot en met 04.02.2021;
- de aanpalende eigenaars werden aangetekend in kennis gesteld;
- er werden geen bezwaarschriften en/of opmerkingen ingediend;
- de aanvraag tot omgevingsvergunning voorziet in strookje gratis grondafstand (lot 4 met
oppervlakte van +/- 30m2) langsheen de Nieuwe Mechelsebaan volgens metingsplan opgesteld
door landmeter Peeters Veronique teneinde dit toe te voegen tot het openbaar domein conform
het goedgekeurde rooilijnplan, goedgekeurd door de gemeenteraad van de stad ScherpenheuvelZichem in zitting van 25.04.1985 waarbij de rooilijn zich voordoet op 4,00m uit de as van de weg;
- een aanvraag tot omgevingsvergunning met grondafstand volgens plan dient behandeld conform
een aanvraag tot omgevingsvergunning met wegenis wat impliceert dat de gemeenteraad een
beslissing dient te treffen omtrent de grondafstand vooraleer de omgevingsvergunning afgeleverd
wordt;
- goedkeuring gratis grondafstand bij aanvraag tot omgevingsvergunning OMV2020/00023V –
OMV_2020131206 door de gemeenteraad.
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