NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 27 MEI 2021
Aanwezig:

Verontschuldigd:
Afwezig:

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

Ursula Bervoets: raadslid afwezig voor agendapunt 21;
Alex Van Nijlen: raadslid afwezig voor agendapunt 1;
Anne-Sophie Weckx: raadslid afwezig voor agendapunt 1

De voorzitter van de gemeenteraad, Arlette Sannen, 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 22.04.2021
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Jan Boeckx,
Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Ursula Bervoets,
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Lieven Simon, Suzy Wouters,
Rudi Vancauwenbergh, Geert Janssens, Koen Vranken, Simone Simons
Neen:
Rita Devos
Onthouding:
Brigitte Gielen, Christini Gounakis
Blanco:
Besluit:
Art. 1. De notulen van de zitting van 22.04.2021 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. Kennisgeving en bekrachtiging van het besluit van de burgemeester in het kader van de
coronacrisis.

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de Covid-19 crisis in het kader waarvan federale maatregelen zijn afgekondigd;
Gelet op het besluit van de burgemeester dat is uitgevaardigd in het kader van deze Covid-19 crisis:
 besluit burgemeester van 05.05.2021;
Overwegende dat dit besluit ter kennisgeving en bekrachtiging moet worden voorgelegd aan de
gemeenteraad;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Jan Boeckx,
Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Ursula Bervoets,
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Suzy Wouters, Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh, Christini Gounakis,
Rita Devos, Geert Janssens, Koen Vranken, Anne-Sophie Weckx, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Blanco:
Besluit:
Art. 1. De gemeenteraad neemt kennis van en bekrachtigt volgend besluit:
 besluit burgemeester van 05.05.2021.
4. Algemene vergadering Zefier op 10.06.2021: 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 Zefier cvba;
Gelet op de statuten van Zefier cvba;
Gelet op de brief van 16.03.2021 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van Zefier
cvba op 10.06.2021, die volgende agenda heeft:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020;
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2020;
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2020 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting);
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;
5. Statutaire benoemingen.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Jan Boeckx,
Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Ursula Bervoets,
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Suzy Wouters, Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh, Christini Gounakis,
Rita Devos, Geert Janssens, Koen Vranken, Anne-Sophie Weckx, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Blanco:
Besluit:
Art. 1. De volgende agenda voor de gewone algemene vergadering van Zefier cvba op 10.06.2021
en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten wordt goedgekeurd:

Art. 2.

Art. 3.
Art. 4.

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020;
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2020;
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2020 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en
toelichting);
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;
5. Statutaire benoemingen.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Zefier
cvba op 10.06.2021 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
De algemene vergadering zal doorgaan via videoconferentie.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Zefier cvba, Koning Albert IIlaan 37 te 1030 Brussel.

5. Algemene vergadering Iverlek op 18.06.2021: 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 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 25.03.2021 met de officiële uitnodiging tot de algemene
vergadering van Iverlek op 18.06.2021 in Quartier Papier, Fabrieksstraat 55/59 te 1930 Zaventem, die
volgende agenda heeft:
1. Kennisneming verslagen van Iverlek van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2020.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Iverlek afgesloten op 31 december 2020 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités
en de commissaris van Iverlek met betrekking tot het boekjaar 2020.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Benoeming van een commissaris.
8. Statutaire mededelingen:
8.1 Actualisering van het register van de deelnemers
8.2 Definitieve creatie aandelen Apt n.a.v. kapitaalverhoging Publi-T.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Jan Boeckx,
Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Ursula Bervoets,
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,

Suzy Wouters, Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh, Christini Gounakis,
Rita Devos, Geert Janssens, Koen Vranken, Anne-Sophie Weckx, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Blanco:
Besluit:
Art. 1. De volgende agenda voor de algemene vergadering van Iverlek op 18.06.2021 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
wordt goedgekeurd:
1. Kennisneming verslagen van Iverlek van de Raad van Bestuur en van de commissaris over
het boekjaar 2020.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Iverlek afgesloten op 31 december 2020 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris van Iverlek met betrekking tot het boekjaar 2020.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Benoeming van een commissaris.
8. Statutaire mededelingen:
8.1 Actualisering van het register van de deelnemers
8.2 Definitieve creatie aandelen Apt n.a.v. kapitaalverhoging Publi-T.
Art. 2. De vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de (fysieke of digitale) algemene
vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 18 juni
2021 (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 voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.
Art. 3. Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat Iverlek/Fluvius, op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
6. Algemene vergadering TMVS van 15.06.2021: 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 de algemene vergadering volledig digitaal zal plaatsvinden via interactieve videoconferencing;
Gelet op de brief van 01.04.2021 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van TMVS
van 15.06.2021, die volgende agenda heeft:
1. Toetredingen van deelnemers en overdracht van deelnemers.
2. Actualisering van bijlage 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetreding van deelnemers en de
overdracht van deelnemers.
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020.
4. Verslag van de commissaris.
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020.
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.

7. Huishoudelijke reglement.
8. Statutaire benoemingen – raad van bestuur.
Varia en mededelingen.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Jan Boeckx,
Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Ursula Bervoets,
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Suzy Wouters, Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh, Christini Gounakis,
Rita Devos, Geert Janssens, Koen Vranken, Anne-Sophie Weckx, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Blanco:
Besluit:
Art. 1. De volgende agenda voor de algemene vergadering van TMVS van 15.06.2021 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
wordt goedgekeurd:
1. Toetredingen van deelnemers en overdracht van deelnemers.
2. Actualisering van bijlage 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetreding van deelnemers en
de overdracht van deelnemers.
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020.
4. Verslag van de commissaris.
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020 afgesloten per 31 december
2020.
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
7. Huishoudelijke reglement.
8. Statutaire benoemingen – raad van bestuur.
Varia en mededelingen.
Art. 2. De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene jaarvergadering van
TMVS van 15.06.2021 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.
7. BAV Ecowerf van 23.06.2021: 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 EcoWerf, een opdrachthoudende vereniging;
Gelet op de statuten van EcoWerf;
Gelet op de brief van 18.03.2021 met de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van
EcoWerf van 23.06.2021 die volgende agenda heeft:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verlenging EcoWerf
2.1. Vaststellingen verzoeken tot verlening (art. 423 DLB)
2.2. Statutenwijziging: verlenging duur (art. 5 statuten)
3. Goedkeuring statutenwijziging

4. Diverse
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Jan Boeckx,
Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Ursula Bervoets,
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Suzy Wouters, Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh, Christini Gounakis,
Rita Devos, Geert Janssens, Koen Vranken, Anne-Sophie Weckx, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Blanco:
Besluit:
Art. 1. De volgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf van
23.06.2021 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten worden goedgekeurd:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verlenging EcoWerf
2.1. Vaststellingen verzoeken tot verlening (art. 423 DLB)
2.2. Statutenwijziging: verlenging duur (art. 5 statuten)
3. Goedkeuring statutenwijziging
4. Diverse.
Art. 2. De stad verzoekt de algemene vergadering van EcoWerf om over te gaan tot een verlenging
van EcoWerf.
Art. 3. De stad verwijst naar de uitgebreide visienota in bijlage op grond waarvan zij beslist het
lidmaatschap van de gemeente bij EcoWerf te verlengen (zie punt 2 van de agenda van de
buitengewone algemene vergadering van 23 juni 2021).
Art. 4. De wijziging van artikel 5 van de statuten van EcoWerf waarbij de bestaansduur van
EcoWerf verlengd wordt met 18 jaar tot 15 december 2039 wordt goedgekeurd (zie punt 2
van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf op 23 juni 2021).
Art. 5. De statutenwijziging wordt in zijn geheel goedgekeurd (zie punt 3 van de agenda van de
buitengewone algemene vergadering van EcoWerf op 23 juni 2021).
Art. 6. De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van EcoWerf van 23.06.2021 (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. 7. Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van EcoWerf, Aarschotsesteenweg
210, 3012 Leuven.
8. Algemene vergadering EcoWerf van 23.06.2021: 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 EcoWerf, een opdrachthoudende vereniging;
Gelet op de statuten van EcoWerf;
Gelet op de brief van 14.04.2021 met de uitnodiging tot de algemene vergadering van EcoWerf van
23.06.2021, die volgende agenda heeft:
1. Samenstelling bureau

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering
3. Jaarverslag 2020:
3.1. Verslag van de activiteiten
3.2. Jaarrekening per 31/12/2020 – verslag van de commissaris-revisor
3.3. Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels
4. Decharge bestuurders
5. Diversen
5.1. Bestuurswissel raad van bestuur – cluster Geetbets/Glabbeek/Kortenaken
5.2. Bestuurswissel raad van bestuur – cluster Begijnendijk/Rotselaar
5.3. Algemeen comité: goedkeuring aanstelling vertegenwoordigers en/of plaatsvervangers
5.4. …
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Jan Boeckx,
Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Ursula Bervoets,
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Suzy Wouters, Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh, Christini Gounakis,
Rita Devos, Geert Janssens, Koen Vranken, Anne-Sophie Weckx, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Blanco:
Besluit:
Art. 1. De volgende agenda voor de algemene vergadering van EcoWerf an 23.06.2021 en de
daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
worden goedgekeurd:
1. Samenstelling bureau
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering
3. Jaarverslag 2020:
3.1. Verslag van de activiteiten
3.2. Jaarrekening per 31/12/2020 – verslag van de commissaris-revisor
3.3. Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels
4. Decharge bestuurders
5. Diversen
5.1. Bestuurswissel raad van bestuur – cluster Geetbets/Glabbeek/Kortenaken
5.2. Bestuurswissel raad van bestuur – cluster Begijnendijk/Rotselaar
5.3. Algemeen comité: goedkeuring aanstelling vertegenwoordigers en/of
plaatsvervangers
5.4. …
Art. 2. De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
EcoWerf van 23.06.2021 (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 EcoWerf, Aarschotsesteenweg
210, 3012 Leuven.
9. Algemene vergadering Interleuven van 16.06.2021: 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 Interleuven, een dienstverlenende vereniging;
Gelet op de statuten van Interleuven;
Gelet op de brief van 31.03.2021 met de uitnodiging tot de algemene vergadering van Interleuven op
16.06.2021, die volgende agenda heeft:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag bijzondere algemene vergadering dd. 16.12.2020
3. Verslag over de activiteiten 2020
4. Jaarrekening per 31.12.2020 – verslag van de commissaris-revisor
5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en commissaris-revisor
7. Project nieuw gebouw Brouwersstraat: samenwerkingsovereenkomst met de stad Leuven
8. Diversen
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Jan Boeckx,
Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Ursula Bervoets,
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Suzy Wouters, Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh, Christini Gounakis,
Rita Devos, Geert Janssens, Koen Vranken, Anne-Sophie Weckx, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Blanco:
Besluit:
Art. 1. De volgende agenda voor de algemene vergadering van Interleuven op 16.06.2021 (19u00)
en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten worden goedgekeurd:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag bijzondere algemene vergadering dd. 16.12.2020
3. Verslag over de activiteiten 2020
4. Jaarrekening per 31.12.2020 – verslag van de commissaris-revisor
5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en commissaris-revisor
7. Project nieuw gebouw Brouwersstraat: samenwerkingsovereenkomst met de stad
Leuven
8. Diversen
Art. 2. De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
Interleuven van 16.06.2021 (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 Interleuven, Brouwersstraat 6
te 3000 Leuven.
10. Algemene vergadering Poolstok van 28.05.2021: 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 Poolstok cvba;
Gelet op de statuten van Poolstok cvba;
Gelet op de brief van 21.04.2021 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van
Poolstok cvba op 28.05.2021, die volgende agenda heeft:
1. Samenstelling van het bureau van de vergadering.
2. Uiteenzetting van het verslag van de Raad van Bestuur en van de commissaris m.b.t. het boekjaar
2020.
3. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de
commissaris m.b.t. het boekjaar 2020.
4. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2020.
5. Bestemming van het resultaat.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar 2020.
7. Ontslagen en benoemingen.
a. Benoeming nieuwe bestuurders namens de A-aandeelhouders
b. Aanduiding mandaat revisor
8. Goedkeuring van de bezoldigingen.
9. Desgevallend: varia
10. Poolstok springt hoger voor P1O: een terug- en vooruitblik.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Jan Boeckx,
Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Ursula Bervoets,
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Suzy Wouters, Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh, Christini Gounakis,
Rita Devos, Geert Janssens, Koen Vranken, Anne-Sophie Weckx, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Blanco:
Besluit:
Art. 1. De volgende agenda voor de algemene vergadering van Poolstok cvba op 28.05.2021 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
wordt goedgekeurd:
1. Samenstelling van het bureau van de vergadering.
2. Uiteenzetting van het verslag van de Raad van Bestuur en van de commissaris m.b.t. het
boekjaar 2020.
3. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de
commissaris m.b.t. het boekjaar 2020.
4. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2020.
5. Bestemming van het resultaat.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar 2020.
7. Ontslagen en benoemingen.
a. Benoeming nieuwe bestuurders namens de A-aandeelhouders
b. Aanduiding mandaat revisor
8. Goedkeuring van de bezoldigingen.
9. Desgevallend: varia
10. Poolstok springt hoger voor P1O: een terug- en vooruitblik.
Art. 2. De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
Poolstok cvba op 28.05.2021 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de

Art. 3.

beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Poolstok cvba, Technologielaan
11 te 3001 Heverlee.

11. Algemene vergadering IGO DIV van 25.06.2021: 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 IGO DIV;
Gelet op de statuten van IGO DIV;
Gelet op de brief van 20.04.2021 met de uitnodiging tot de algemene vergadering van IGO DIV van
25.06.2021, die volgende agenda heeft:
1. Goedkeuring verslag 11.12.2020
2. Goedkeuring jaarrekening 2020 (inclusief verlenen kwijting aan bestuurders en
commissaris-revisor)
3. Goedkeuring rapportage kostendelende vereniging IGO div
4. Goedkeuring jaarverslag 2020
5. Aanstelling nieuwe bestuurder cluster Herent-Kortenberg voor de periode april 2022 –
maart 2025
- Thomas Malisart (gemeente Kortenberg) ter vervanging van Adelia Vandeven die
ontslag nam uit de gemeenteraad van Kortenberg.per 01.01.2021
6. Aanstelling nieuw lid van het algemeen comité
- Anja Peeten in plaats van Herman Theys (gemeente Holsbeek)
7. Varia
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Jan Boeckx,
Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Ursula Bervoets,
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Suzy Wouters, Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh, Christini Gounakis,
Rita Devos, Geert Janssens, Koen Vranken, Anne-Sophie Weckx, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Blanco:
Besluit:
Art. 1. De volgende agenda voor de algemene vergadering van IGO DIV op 25.06.2021 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
wordt goedgekeurd:
1. Goedkeuring verslag 11.12.2020
2. Goedkeuring jaarrekening 2020 (inclusief verlenen kwijting aan bestuurders en
commissaris-revisor)
3. Goedkeuring rapportage kostendelende vereniging IGO div
4. Goedkeuring jaarverslag 2020
5. Aanstelling nieuwe bestuurder cluster Herent-Kortenberg voor de periode april 2022
– maart 2025
- Thomas Malisart (gemeente Kortenberg) ter vervanging van Adelia Vandeven die
ontslag nam uit de gemeenteraad van Kortenberg.per 01.01.2021

Art. 2.

Art. 3.

6. Aanstelling nieuw lid van het algemeen comité
- Anja Peeten in plaats van Herman Theys (gemeente Holsbeek)
7. Varia
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van IGO
DIV op 25.06.2021 (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.

12. Algemene vergadering IGS Hofheide van 23.06.2021: 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 21.04.2021 met de uitnodiging tot de algemene vergadering van IGS Hofheide
op 23.06.2021, die volgende agenda heeft:
1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 16.12.2020.
2. Bevestiging van het mandaat van de bedrijfsrevisor.
3. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2020.
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
5. Werking van het crematorium.
6. Varia
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Jan Boeckx,
Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Ursula Bervoets,
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Suzy Wouters, Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh, Christini Gounakis,
Rita Devos, Geert Janssens, Koen Vranken, Anne-Sophie Weckx, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Blanco:
Besluit:
Art. 1. De volgende agenda voor de algemene vergadering van IGS Hofheide op 23.06.2021 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
worden goedgekeurd:
1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van
16.12.2020.
2. Bevestiging van het mandaat van de bedrijfsrevisor.
3. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2020.
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
5. Werking van het crematorium.
6. Varia.
Art. 2. De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van IGS
Hofheide op 23.06.2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou

Art. 3.

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 IGS Hofheide, Jennekensstraat
5 te 3221 Holsbeek.

13. Algemene vergadering Cipal dv van 24.06.2021: 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 24.06.2021 die volgende
agenda bevat:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s)
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020, afgesloten op
31 december 2020
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020, afgesloten
op 31 december 2020
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2020
7. Vaststelling van wijziging van vaste vertegenwoordiger commissaris
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Jan Boeckx,
Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Ursula Bervoets,
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Suzy Wouters, Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh, Christini Gounakis,
Rita Devos, Geert Janssens, Koen Vranken, Anne-Sophie Weckx, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Blanco:
Besluit:
Art. 1. De volgende agenda voor de algemene vergadering van Cipal dv op 24.06.2021 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
wordt goedgekeurd:
1.
Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s)
2.
Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020
3.
Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020,
afgesloten op 31 december 2020

4.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020
5.
Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020,
afgesloten op 31 december 2020
6.
Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2020
7.
Vaststelling van wijziging van vaste vertegenwoordiger commissaris
8.
Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Cipal
dv op 24.06.2021 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.

14. BAV ERSV Vlaams-Brabant van 23.06.2021: 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 ERSV Vlaams-Brabant, een opdrachthoudende
vereniging;
Gelet op het decreet van 29.04.2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de
bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaaleconomische raden
van de regio en de regionale sociaaleconomische overlegcomités;
Gelet op de oprichtingsakte en statuten van ERSV Vlaams-Brabant van 08.12.2004;
Overwegende dat de ESF-oproep 354 ‘Versterkt Streekbeleid’ gelanceerd werd op 23.12.2015;
Overwegende dat deze ESF-projecten via een werkgroep van het burgemeestersoverleg vorm gaven
aan een actief partnerschap, met vertegenwoordigers van deelnemende gemeenten, sociale
partners, provincie Vlaams-Brabant en eventueel toegevoegde deskundigen;
Overwegende dat door het stopzetten van de ESF-projecten ‘versterkt streekbeleid’ en bij gebrek aan
een andere Vlaamse maatregel betreffende sociaaleconomische streekontwikkeling en bijhorende
middelen het decreet van 4 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en
bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaaleconomische raden
van de regio en de regionaal sociaaleconomische overlegcomités niet langer toepasbaar is en dat het
dus onmogelijk is om het doel, de taken en de opdrachten van ERSV Vlaams-Brabant VZW zoals
bepaald in de statuten te realiseren;
Gelet op de brief van 10.05.2021 met de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van
ERSV Vlaams-Brabant van 23.06.2021 die volgende agenda heeft:
1. Verslag algemene vergadering 29.04.2021
2. Jaarverslag 2020
3. Resultatenrekeningen en balans 2020
4. Kwijting aan de bestuurders
5. Ontbindingsbesluit incluis aanduiding van een vereffenaar en bestemming eventuele
restmiddelen
6. Varia
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,

Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Jan Boeckx,
Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Ursula Bervoets,
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Suzy Wouters, Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh, Christini Gounakis,
Rita Devos, Geert Janssens, Koen Vranken, Anne-Sophie Weckx, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Blanco:
Besluit:
Art. 1. De volgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van ERSV VlaamsBrabant van 23.06.2021 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van
de volgende agendapunten worden goedgekeurd:
1.
Verslag algemene vergadering 29.04.2021
2.
Jaarverslag 2020
3.
Resultatenrekeningen en balans 2020
4.
Kwijting aan de bestuurders
5.
Ontbindingsbesluit incluis aanduiding van een vereffenaar en bestemming eventuele
restmiddelen
6.
Varia
Art. 2. De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van ERSV Vlaams-Brabant van 23.06.2021 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 ERSV Vlaams-Brabant,
Provincieplein 1, 3010 Leuven.
15. Samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en de lokale besturen regio Demerland in het
kader van een gezamenlijke arbeidsmarktstrategie.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Overwegende dat het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024 de volgende jaren 120.000 Vlamingen
extra aan een job wil helpen met een werkzaamheidsgraad van 80% als doel;
Overwegende dat een versterkte samenwerking tussen VDAB en de lokale besturen naar voor wordt
geschoven als één van de hefbomen in het bereiken van die ambitie, waarbij aan de lokale besturen
wordt gevraagd om mee te werken aan een duurzame tewerkstelling van zoveel mogelijk burgers,
met betrokkenheid van lokale partners uit allerlei sectoren;
Overwegende dat hierbij een samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd en een actieplan
wordt uitgerold met een gezamenlijke arbeidsmarktstrategie tussen VDAB Vlaams-Brabant en de
lokale besturen Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest en Scherpenheuvel-Zichem ofwel regio
Demerland (behalve Tielt-Winge);
Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst en actieplan;
Gelet op de drie centrale ambities in de samenwerkingsovereenkomst en het actieplan nl. meer
mensen aan de slag, veerkrachtige en toekomstbestendige arbeidsmarkt en sterkere loopbanen
binnen een stimulerend leerklimaat;
Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan voor de resterende duur van
de legislatuur met als uiterste einddatum 31.12.2025;
Overwegende dat een stuurgroep bestaande uit afgevaardigden van VDAB en de lokale besturen
verantwoordelijk is voor de opvolging van de samenwerkingsovereenkomst en voor de realisatie van
het actieplan;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 03.05.2021 tot principiële
goedkeuring van het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst en actieplan tussen VDAB en de
lokale besturen Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest en Scherpenheuvel-Zichem ofwel regio
Demerland (behalve Tielt-Winge) in het kader van een gezamenlijke arbeidsmarktstrategie.
Overwegende dat alle vermelde lokale besturen het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst en
actieplan dienden goed te keuren om te komen tot eenzelfde definitief ontwerp van
samenwerkingsovereenkomst en actieplan dat nu ter goedkeuring voorligt aan de gemeenteraad;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Jan Boeckx,
Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Ursula Bervoets,
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Suzy Wouters, Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh, Christini Gounakis,
Rita Devos, Geert Janssens, Koen Vranken, Anne-Sophie Weckx, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Blanco:
Besluit:
Art. 1. De stad sluit de samenwerkingsovereenkomst en bijhorend actieplan in bijlage af tussen
VDAB en de lokale besturen Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest en ScherpenheuvelZichem ofwel regio Demerland (behalve Tielt-Winge) in het kader van een gezamenlijke
arbeidsmarktstrategie.
16. Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid in het
kader van lokale bronopsporing en quarantainecoaching ter bestrijding van de Covid-19
pandemie.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de zorgraden om
de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19 pandemie te versterken, eerste
goedkeuring door Vlaamse Regering op 10.09.2020, nog geen definitieve goedkeuring bekend noch
publicatie in het Belgisch Staatsblad;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13.11.2020 tot toekenning van een subsidie aan de
lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19 pandemie te
versterken, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 02.12.2020;
Overwegende dat de Vlaamse Regering complementair ter ondersteuning van de centrale
contactopsporing en de bestaande bronopsporing door het OCMW dit subsidiekader had opgemaakt
voor de individuele lokale besturen zelf om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de
Covid-19 pandemie te versterken voor de periode van 01.11.2020 tot en met 31.03.2021 of 5
maanden;
Overwegende dat lokale besturen konden intekenen op 2 opties nl. optie 1 die inzet op
sensibilisering, preventie en quarantainecoaching en optie 2 die inzet op sensibilisering, preventie,
quarantainecoaching én lokaal contactonderzoek;
Gelet op de subsidiebedragen voor beide opties nl. voor optie 1 een forfaitair bedrag van 0,125 euro
per inwoner/maand - of voor onze stad een bedrag van 2.884,75 euro per maand - en voor optie 2
dezelfde forfaitaire subsidie vermeerderd met een subsidie van 100 euro per afgehandeld
ticket/werkorder van een nieuwe indexpatiënt;
Overwegende dat de subsidie diende ter financiële ondersteuning van de bijkomende engagementen
die de lokale besturen in het kader van het besluit opnemen op het vlak van personeelscapaciteit en
inzet van andere middelen;

Overwegende dat het afsprakenkader tussen de stad en de vzw Eerstelijnszone Demerland na het
overleg met het Covid-19 team op 07.01.2021 beschikbaar was op 11.01.2021;
Gelet op het besluit van het college resp. vast bureau van 18.01.2021 tot goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid en alle bijhorende
documenten om de lokale bronopsporing en quarantaine coaching te versterken – optie 1 voor de
periode van 01.11.2020 tot en met 31.03.2021;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad resp. de raad voor maatschappelijk welzijn van 28.01.2021
tot bekrachtiging van het besluit van het college van burgemeester en schepenen resp. het vast
bureau van 18.01.2021 tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap
Zorg en Gezondheid en alle bijhorende documenten om de lokale bronopsporing en quarantaine
coaching te versterken – optie 1 voor de periode van 01.11.2020 tot en met 31.03.2021;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst van 15.12.2020 tussen de stad en het Agentschap Zorg en
Gezondheid en alle bijhorende documenten nl. afsprakenkader met het Covid-19 team van vzw
eerstelijnszone Demerland, verwerkersovereenkomst bronopsporing en bijlagen, de
aanvraagformulieren interne controletoren en uitbraakvolgsysteem en het protocol verdere
maatregelen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23.04.2021 tot toekenning van een subsidie aan de
lokale besturen om de bronopsporing en het contactonderzoek ter bestrijding van de COVID-19pandemie te versterken;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22.04.2021 tot goedkeuring van het addendum bij de
samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid en alle bijhorende
documenten om de lokale bronopsporing en quarantaine coaching te versterken – optie 1 vanaf
01.04.2021;
Overwegende dat de subsidieregelgeving bij besluiten van de Vlaamse regering van 13.11.2020 en
23.04.2021 en bij besluit van de gemeenteraad van 22.04.2021 zijn afgelopen op 30.06.2021;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 07.05.2021 tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse regering van 23.04.2021 en tot verlenging van de toekenning van een subsidie aan de lokale
besturen vanaf 01.07.2021 tot en met 31.08.2021;
Overwegende dat in de nieuwe regelgeving de lokale besturen die optie 1 momenteel uitvoeren nog
steeds enkel kunnen kiezen om optie 1 te verlengen of stop te zetten, ze kunnen niet overstappen
naar optie 2;
Overwegende dat voor optie 1 de subsidie nog altijd een forfaitair bedrag van 0,125 euro per
inwoner/maand bedraagt - of voor onze stad een bedrag van 2.884,75 euro per maand (0,125 euro x
23.078 inwoners op 01.01.2020);
Overwegende dat de lokale besturen van eerstelijnszone (ELZ) Demerland momenteel allen optie 1
doen en dat, gezien de huidige coronasituatie, op het Covid-19 team werd beslist om optie 1 te
verlengen volgens de nieuwe regelgeving vanaf 01.04.2021 met behoud van het afsprakenkader
tussen de lokale besturen en de ELZ zoals dat reeds werd goedgekeurd op 07.01.2021 en 11.01.2021;
Overwegende dat de lokale besturen voor deze verlenging vanaf 01.07.2021 voor 31.05.2021 een
addendum bij de reeds gesloten samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en
Gezondheid moeten goedkeuren, afsluiten en digitaal indienen bij het Agentschap Binnenlands
Bestuur;
Gelet op de volheid van bevoegdheid van de raad om samenwerkingsovereenkomsten en addenda
bij deze samenwerkingsovereenkomsten goed te keuren;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Jan Boeckx,
Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Ursula Bervoets,
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Suzy Wouters, Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh, Christini Gounakis,
Rita Devos, Geert Janssens, Koen Vranken, Anne-Sophie Weckx, Simone Simons
Neen:

Onthouding:
Blanco:
Besluit:
Art. 1. De gemeenteraad keurt het addendum bij de samenwerkingswerkingsovereenkomst van
15.12.2020 van de stad met het Agentschap Zorg en Gezondheid goed - in het kader van
het besluit van de Vlaamse regering van 13.11.2020 tot toekenning van een subsidie aan de
lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19 pandemie
te versterken en in het kader van het geconsolideerd besluit van de Vlaamse regering van
23.04.2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing
en het contactonderzoek ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken - door de
verdere inzet vanaf 01.07.2021 op optie 1 nl. sensibilisering, preventie, bronopsporing en
quarantainecoaching.
17. Goedkeuren gratis grondafstand omgevingsvergunning OMV2021/00006V voor afbraak
bestaande woning en verkavelen in 4 bouwloten voor halfopen eengezinswoningen met
grondafstand gelegen Schuttersweg nr. 7 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Gelet op het decreet van 18.05.1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, en latere
wijzigingen;
Gelet op de aanvraag tot omgevingsvergunning met gratis grondafstand voor een perceel gelegen
langs Schuttersweg nr. 7 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, gekadastreerd 2de afdeling Zichem, sectie
D, nr(s). 197D;
Overwegende dat een beslissing omtrent een omgevingsvergunning met gratis grondafstand
voorafgaandelijk dient voorgelegd aan de gemeenteraad;
Gelet op het feit dat de grondafstand voortvloeit uit feit dat de eigendom deels berust op een
bestaande weg met openbaar gebruik;
Gelet op het ontwerp opgemaakt door het Hagelands Opmetings- & Studieburo, met adres
Diestsestraat nr. 175 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op de bespreking;
Gaat over tot de goedkeuring van de gratis grondafstand bij de omgevingsvergunning
OMV2021/00006V – OMV_2021031494 (zie lot 5 met oppervlakte van 198,20m2) gelegen
Schuttersweg nr. 7 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, aangevraagd door Ceusters Patrick, met adres
Schuttersweg nr. 4 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Jan Boeckx,
Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Ursula Bervoets,
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Suzy Wouters, Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh, Christini Gounakis,
Rita Devos, Geert Janssens, Koen Vranken, Anne-Sophie Weckx, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Blanco:
Besluit:
Art. 1. De gratis grondafstand bij de omgevingsvergunning OMV2021/00006V – OMV_2021031494
(zie lot 5 met oppervlakte van 198,20m2) gelegen Schuttersweg nr. 7 te 3271
Scherpenheuvel-Zichem, aangevraagd door Ceusters Patrick, met adres Schuttersweg nr. 4
te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, wordt goedgekeurd.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Het strookje grond langsheen de Schuttersweg nr. 7 te 3271 Scherpenheuvel met
oppervlakte van 198,20m2 volgens bijgevoegd metingsplan is bestemd om ingelijfd te
worden in het openbaar domein van de wegenis en dient gratis aan de stad afgestaan te
worden voor openbaar nut, mits een gunstig bodemattest de overdracht toelaat.
De bouwheer is gehouden alvorens te starten met de bouwwerken een dossier gratis
grondafstand (bodemattest, hypothecair getuigschrift, bij voorkeur ontwerpakte, verklaring
gratis grondafstand, 3x metingsplan gratis grondafstand, schattingsverslag wordt gevraagd
door de technische dienst en kosten worden doorgerekend) te bezorgen op de technische
dienst van de stad Scherpenheuvel-Zichem.
De aanvrager verbindt zich ertoe, evenals zijn rechtsopvolgers, de onder artikel 2 vermelde
voorwaarde in een navolgende verkoopakte met betrekking tot de gronden in te lassen of
te doen inschrijven.
Dit besluit wordt voor verder gevolg aan het omgevingsdossier toegevoegd.

18. Definitieve vaststelling van de inventaris van de toegankelijke en niet-toegankelijke openbare
trage wegen.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 03.05.2019 houdende de gemeentewegen, en latere wijzigingen;
Overwegende dat het decreet van 03.05.2019 houdende de gemeentewegen de wet van 10.04.1841
op de buurtwegen opheft;
Overwegende dat de voet- en buurtwegen uit de atlas der buurtwegen onder het toepassingsgebied
van het decreet van 03.05.2019 vallen;
Overwegende dat de gemeenteraad voortaan de exclusieve bevoegdheid heeft voor de aanleg,
wijziging, verplaatsing en opheffing van alle gemeentewegen;
Overwegende dat in de loop der tijd een aantal voet- en buurtwegen op het terrein volledig of
gedeeltelijk niet meer toegankelijk zijn;
Overwegende dat het belangrijk is dat er voor de knelpunten met betrekking tot voet- en
buurtwegen een oplossing gevonden wordt;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25.06.2020 houdende de voorlopige aanvaarding
van de inventaris van knelpunten bij buurt- en voetwegen op het grondgebied van ScherpenheuvelZichem;
Gelet op het ontwerp van grafisch plan waarop de toegankelijke en niet-toegankelijke openbare
trage wegen staan afgebeeld en waarbij een aangewezen oplossing voorgesteld wordt;
Overwegende dat voor elk knelpunt een apart dossier dient opgemaakt te worden welke door de
gemeenteraad dient goedgekeurd te worden alvorens een definitieve oplossing te bekomen.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Jan Boeckx,
Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Ursula Bervoets,
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Suzy Wouters, Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh, Christini Gounakis,
Rita Devos, Geert Janssens, Koen Vranken, Anne-Sophie Weckx, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Blanco:
Besluit:
Art. 1. De inventaris en het grafisch plan van de toegankelijke en niet-toegankelijke openbare
trage wegen wordt definitief vastgesteld.

Art. 2.

De voorstellen tot oplossing van de knelpunten worden individueel aangepakt en de
individuele dossiers worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

19. Goedkeuring ontwerp 'Onderhoud van wegen 2021'.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de wet van 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18.04.2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Overwegende dat in zitting van het schepencollege van 23.11.2020 de voorwaarden werden
goedgekeurd voor het aanstellen van een studiebureau voor ‘Onderhoud van wegen 2021’;
Overwegende dat in zitting van het schepencollege van 04.01.2021 deze opdracht werd gegund aan
studiebureau Arcadis Belgium nv, Markiesstraat 1, 1000 Brussel tegen een korting van 20% op de
officiële ereloonbarema‘s, dus aan een effectief ereloonpercentage van 6,87% en een geraamd totaal
ereloonbedrag van € 32.984,56 incl. btw;
Overwegende dat in zitting van het schepencollege van 12.04.2021 bepaald werd in welke straten er
een onderhoud wordt ingepland, op basis van deze 5 criteria:
1. hoofdwegen t.o.v. lokale wegen, m.a.w. intensief versus beperkter gebruik en dus
rechtstreeks ook de impact van de schade op een ruime dan wel beperkte groep
gebruikers/inwoners
2. de ernst van huidige schade
3. de gevolgen en kosten op middellange termijn indien nu geen onderhoud voorzien wordt,
m.a.w. wat nu nog op te lossen is met een eerder beperkt onderhoud, wordt bij het nalaten
van het nu uitvoeren van dit onderhoud, binnen afzienbare termijn een groot probleem
waardoor volledige vernieuwing noodzakelijk zal worden met een veelvoud van kostprijs tot
gevolg
4. de eigendomstoestand van de betrokken wegzate (volledig in eigendom of slechts beperkte
breedte)
5. de situatie/ouderdom /toestand van aanwezige nutsleidingen (incl. riolering)
Overwegende dat in eigen beheer beperkte herstellingen aan betonwegen kunnen uitgevoerd
worden, waardoor er geopteerd werd om in 2021 alleen asfaltwegen te weerhouden waardoor een
groter pakket soortgelijke werkzaamheden aan één gespecialiseerde aannemer kunnen toegewezen
worden wat een efficiëntere prijsvorming als gevolg heeft;
Overwegende dat er voor de uitvoerig van het project een budget van € 700.000,00 incl. btw
voorzien is;
Gelet op de indicatieve raming van € 687.008,06 incl. btw voor de uitvoering van deze
herstellingswerken;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Jan Boeckx,
Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Ursula Bervoets,
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Suzy Wouters, Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh, Christini Gounakis,
Rita Devos, Geert Janssens, Koen Vranken, Anne-Sophie Weckx, Simone Simons
Neen:
Onthouding:

Blanco:
Besluit:
Art. 1. Het ontwerp (plannen en bestek) opgemaakt door Arcadis Belgium nv, Markiesstraat 1,
1000 Brussel, in verband met ‘Onderhoud wegen 2021’, wordt goedgekeurd.
Art. 2. De indicatieve raming van € 687.008,06 incl. BTW, wordt goedgekeurd.
Art. 3. Het project ‘Onderhoud wegen 2021’ wordt gegund bij wijze van open aanbesteding.
Art. 4. De nodige kredieten voor het uitvoeren van herstellingen aan gemeentewegen werden
opgenomen in de meerjarenplanning.
20. Goedkeuring retributiereglement inzameling asbest aan huis van EcoWerf.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan Ecowerf voor een project in het
kader van het asbestafbouwbeleid (perceel bronophaling);
Overwegende dat de Vlaams minister van Omgeving keurde op 3 december 2020 de projectaanvraag
van EcoWerf goed om via huis-aan-huis-inzameling de asbestafbouw in Vlaanderen te versnellen;
Gelet op het feit dat EcoWerf zich richt op asbesthoudende golfplaten en leien van particulieren met
een maximum van 5 platen- of kuubzakken (komt neer op ongeveer 150 m² dak). De werkwijze is als
volgt:
- De inwoner vult op de website een formulier in.
- De asbestcoach contacteert de inwoner en gaat op huisbezoek, bekijkt de situatie ter plaatse,
geeft informatie over een veilige afbraak, verkoopt de plaatzakken, spreekt een plaats af waar de
zakken moeten gezet worden en plant de ophaaldatum in.
- EcoWerf komt deze ophalen op de afgesproken datum en levert de zakken aan de verwerker.
Overwegende dat KMO’s en verenigingen ook kunnen deelnemen aan het project;
Gelet op het feit dat met ingang van 01.06.2021 een tarief zal worden geheven voor natuurlijke
personen, rechtspersonen en/of verenigingen die de ophaling aan huis van plaatzakken (1 m³) of
kuubzakken (1 m³) verzoeken, welke door de intercommunale EcoWerf ter beschikking van de
bevolking worden gesteld via de asbestcoach van EcoWerf;
Overwegende dat bij de aankoop van minstens één asbestzakzijn twee veiligheidskits inbegrepen
zijn. En de aanvrager een bijkomende veiligheidskit kan aankopen.
Overwegende dat de organisatie van de dienstverlening kadert in het versneld asbestafbouwbeleid
zoals uitgewerkt door de OVAM dat streeft naar een versnelling in de afbouw van alle risicovolle
asbesthoudende materialen uit onze leefomgeving binnen het Vlaamse Gewest;
Gelet op het feit dat de organisatie van de aanvraag en de inzameling van de plaatzakken of
kuubzakken voor asbest gebeurt door EcoWerf waarbij de aanvraag- en aanbiedingsvoorwaarden
zoals vastgelegd door EcoWerf dienen nageleefd te worden;
Gelet op het feit dat het project start op 1 juni 2021 en een totale duur heeft van 3 jaar.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Jan Boeckx,
Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Ursula Bervoets,
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Suzy Wouters, Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh, Christini Gounakis,
Rita Devos, Geert Janssens, Koen Vranken, Anne-Sophie Weckx, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Blanco:
Besluit:

Art. 1.
Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Het gemeentebestuur heft een retributie op de verkoop van kuubzakken en plaatzakken
voor het inzamelen van asbestleien en/of -platen.
Er kunnen jaarlijks maximum vijf kuubzakken of vijf plaatzakken (of een combinatie van
zakken beperkt tot 5 stuks) per adres aangekocht worden. Hierbij zijn twee veiligheidskits
en het ophalen van de kuub- of plaatzakken aan huis inbegrepen.
De retributie bedraagt voor een:
- kuubzak (1 m³): 30 euro
- plaatzak (1 m³): 30 euro.
Procedure:
- Inwoner vult een webformulier in of belt naar de Groene Lijn van EcoWerf
- Asbestcoach neemt telefonisch contact op met de inwoner en maakt een afspraak voor
een huisbezoek.
- De asbestcoach geeft ter plaatse informatie over veilige afbraak, verkoopt de zakken aan
de inwoner en maakt een afspraak voor ophaling.
- De inwoner vult de zak(ken) korte tijd voor de ophaaldag.
- EcoWerf komt de zakken ophalen.
EcoWerf wordt gemachtigd om de retributies, zoals vermeld in artikel 2, te innen. De wijze
van betaling gebeurt uitsluitend op de door EcoWerf voorgeschreven wijze met name via
Bancontact bij aflevering van de zakken.
Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2021.

21. Goedkeuring van de beheersoverdrachten aan EcoWerf.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet);
Gelet op het besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2016 tot vaststelling van het
uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval;
Overwegende dat EcoWerf een intergemeentelijk samenwerkingsverband is met
rechtspersoonlijkheid, en meer bepaald een opdracht houdende vereniging zoals bedoeld in artikel
398, §1, 3° van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van EcoWerf van 4 november 2020 met het voorstel
van werkwijze en nieuwe lijst met mogelijke beheersoverdrachten;
Gelet op de statuten van EcoWerf, artikel 3.2;
Overwegende de beslissing tot verlenging van EcoWerf voor een duur van 18 jaar;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Jan Boeckx,
Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Allessia Claes,
Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Suzy Wouters,
Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh, Christini Gounakis, Rita Devos,
Geert Janssens, Koen Vranken, Anne-Sophie Weckx, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Blanco:
Besluit:
Art. 1. De gemeenteraad keurt in het kader van de verlenging van EcoWerf de lijst met
beheersoverdrachten, zoals in bijlage opgenomen, aan EcoWerf goed.

Art. 2.
Art. 3.

De gemeenteraad beslist om deze beheersoverdrachten te laten ingaan vanaf de verlenging
van EcoWerf op 23.06.2021.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit
en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de opdrachthoudende vereniging
middels het bezorgen van de lijst met beheersoverdrachten.

22. Goedkeuring van de convenant voor aansluiting tot de Erfgoedstichting Vlaams-Brabant.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Overwegende dat Erfgoedstichting Vlaams-Brabant onroerend erfgoed verwerft, herwaardeert,
voorziet in restauratie en herbestemming van bouwkundig erfgoed, samen met het lokaal bestuur;
Overwegende dat, daar waar Erfgoedstichting Vlaams-Brabant onroerend erfgoed verwerft, het
lokaal bestuur, onder coördinatie van de Erfgoedstichting, in goed (financieel) rentmeesterschap
verder instaat voor het beheer, inrichting, onderhoud en resterende restauratiekost van het goed;
Overwegende dat de Erfgoedstichting het herbestemmingsdossier, restauratiedossier en de
mogelijke subsidiedossiers faciliteert. Bovendien kan, conform het onroerend erfgoedbesluit, aan
sites in beheer van een erfgoedstichting een bijkomende verhoogde erfgoedpremie van 10 % van de
aanvaarde kostenraming worden toegekend;
Overwegende dat het Lokaal Bestuur een prioritaire partner is;
Overwegende dat het onroerend erfgoed ontsloten wordt ten dienste van de gemeenschap;
Overwegende dat het Lokaal Bestuur instemt met een jaarlijkse solidariteitsbijdrage vanaf 2022 aan
Erfgoedstichting Vlaams-Brabant van 0,15 euro per inwoner op basis van zijn inwonersaantal van
2020 voor de periode 2021-2025;
Overwegende dat het Lokaal Bestuur, indien er in samenspraak op zijn grondgebied een aankoopakte
wordt verleden door Erfgoedstichting Vlaams-Brabant, 30 % van de totale aankoopkost zal dragen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Jan Boeckx,
Ronald Schuyten, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Ursula Bervoets,
Allessia Claes, Annelies Ooms, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Suzy Wouters, Brigitte Gielen, Rudi Vancauwenbergh, Christini Gounakis,
Rita Devos, Geert Janssens, Koen Vranken, Anne-Sophie Weckx, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Blanco:
Besluit:
Art. 1. De convenant betreffende de toetreding tot de Erfgoedstichting Vlaams-Brabant wordt
goedgekeurd als volgt:
Overeenkomst
tussen Erfgoedstichting Vlaams-Brabant stichting van openbaar nut, met maatschappelijke
zetel gevestigd te 3010 Leuven, Provincieplein 1
Vertegenwoordigd door Tom Dehaene, voorzitter,
enerzijds
en het lokale bestuur Scherpenheuvel-Zichem
Vertegenwoordigd door Manu Claes, burgemeester en Bruno Claes, algemeen directeur
anderzijds
wordt overeengekomen hetgeen volgt:
Erfgoedstichting Vlaams-Brabant stichting van openbaar nut (ESVB SON) is een provinciaal
extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm en heeft als belangeloos doel,

ten dienste van de gemeenschap: de verwerving, bescherming, herstel, behoud, beheer en
ontsluiting van onroerend erfgoed en van cultuurhistorische landschappen in haar bezit of
in haar beheer in Vlaams-Brabant. De Stichting neemt een voorbeeldrol op inzake
onroerenderfgoedzorg en draagt bij aan het vergroten van het draagvlak voor het
onroerend erfgoed in Vlaams-Brabant.
De werking van Erfgoedstichting Vlaams-Brabant past binnen de beleidsverklaring van het
provinciebestuur Vlaams-Brabant 2019-2024 en onderschrijft de these uit de Vlaamse
beleidsnota 2019-2024 dat succesvol erfgoedzorg een verhaal is van samenwerking.
Erfgoedstichting Vlaams-Brabant SON werkt rond volgende vier pijlers:
1. Onroerend erfgoed verwerven in Vlaams-Brabant, samen met de lokale besturen
2. Verworven onroerend erfgoed revaloriseren: restauratie en herbestemming van
bouwkundig erfgoed, samen met het betreffende lokale bestuur,
landschapsbeheer en groene recreatie, samen met deskundige partners op het
terrein
3. Verworven en gerevaloriseerd onroerend erfgoed maximaal ontsluiten: “van
iedereen, voor altijd”
4. Een steunpilaar voor lokale besturen, zowel inzake concrete adviestrajecten als
inzake verwerving en herbestemming van beschermd onroerend erfgoed in nood.
Met specifieke aandacht voor onder meer volgende criteria:
 lokale besturen zijn de prioritaire partners
 onroerend (beschermd) erfgoed en cultuurhistorische landschappen met een
bepaalde schaalgrootte
 types van onroerend erfgoed waar nog geen andere gespecialiseerde instanties of
programma’s zich mee bezighouden
 onroerend erfgoed dat ontsloten kan worden ten dienste van de gemeenschap
Het beslissingsniveau wordt gevormd door het bestuursorgaan, bijgestaan door een
structurele adviescommissie. De voorzitter van de stichting is de gedeputeerde voor
erfgoed van provincie Vlaams-Brabant. De beleidsvoorbereiding en -uitvoering gebeurt
door medewerkers van de Erfgoedstichting.
Bestuursorgaan:
De provincieraad van Vlaams-Brabant wijst haar vertegenwoordigers, waaronder de
gedeputeerde bevoegd voor erfgoed als voorzitter, aan in verhouding tot de
vertegenwoordiging van de politieke fracties in de provincieraad. Het bestuursorgaan
bestaat uit minstens 10 en maximaal 15 leden. De bestuurders moeten voldoende gezag,
integriteit en kennis hebben om een nuttige bijdrage te leveren in de debatten en de
besluitvorming van het bestuursorgaan.
Structurele adviescommissie:
De structurele adviescommissie wordt samengesteld door de burgemeesters van de lokale
besturen die de werking van de stichting ondersteunen door het ondertekenen van de
convenant met Erfgoedstichting Vlaams-Brabant. Zij kunnen voorafgaand aan elk
beslissingspunt van de agenda van het bestuursorgaan een advies geven en zo de belangen
van hun lokale bestuur vertegenwoordigen.

De middelen voor de Erfgoedstichting bestaan enerzijds uit een werkings- en
investeringssubsidie van provincie Vlaams-Brabant en anderzijds uit de bijdragen (0,15 €
per inwoner) die door de ondersteunende lokale besturen worden samengebracht.
Een aansluiting bij Erfgoedstichting Vlaams-Brabant betekent een engagement van het
lokale bestuur in ‘getrapte vorm’:
Het lokale bestuur stemt in met een jaarlijkse solidariteitsbijdrage vanaf 2022 aan
Erfgoedstichting Vlaams-Brabant van 0,15 euro per inwoner op basis van zijn
inwonersaantal van 2020 voor de periode 2021-2025, namelijk 3.461 €. Het lokale
bestuur stort haar jaarlijkse solidariteitsbijdrage op het rekeningnummer van de
Erfgoedstichting met de vermelding van “convenant ESVB – (jaar) – (gemeente)”, en
dit uiterlijk voor 1 april van het lopende jaar.
De burgemeester wordt dan uitgenodigd tot de structurele adviescommissie van
Erfgoedstichting Vlaams-Brabant waar hij de belangen van zijn lokale bestuur kan
vertegenwoordigen.
Het lokale bestuur draagt 30% van de totale aankoopkost indien er in samenspraak op
zijn grondgebied een aankoopakte wordt verleden door Erfgoedstichting VlaamsBrabant, dit om de betrokkenheid van het lokale bestuur te accentueren.
Tevens wordt overeengekomen dat, daar waar Erfgoedstichting Vlaams-Brabant
onroerend erfgoed verwerft, het betrokken lokale bestuur - onder coördinatie van de
Erfgoedstichting – in goed (financieel) rentmeesterschap verder instaat voor het
beheer, inrichting en restauratie van het goed.
De Erfgoedstichting faciliteert op haar beurt het herbestemmingsdossier,
restauratiedossier en de mogelijke subsidiedossiers. Bovendien kan -conform het
onroerend erfgoedbesluit- aan sites in beheer van een erfgoedstichting een
bijkomende verhoogde erfgoedpremie van 10% van de aanvaarde kostenraming
worden toegekend.
Deze afspraken dragen bij aan een slagkrachtige werking van de Erfgoedstichting VlaamsBrabant en om zo samen de toekomst van het onroerend erfgoed en cultuurhistorische
landschappen in Vlaams-Brabant te kunnen veiligstellen voor de gemeenschap onder het
motto “van iedereen, voor altijd”.
Deze convenant wordt afgesloten voor een periode van 5 jaar: van 1 januari 2021 tot en
met 31 december 2025.
Art. 2.
Art. 3.

Art. 4.

De convenant wordt afgesloten voor een periode van 5 jaar zijnde van 1 januari 2021 tot en
met 31 december 2025.
Er wordt ingestemd met een jaarlijkse solidariteitsbijdrage vanaf 2022 aan Erfgoedstichting
Vlaams-Brabant van 0,15 euro per inwoner op basis van zijn inwonersaantal van 2020 voor
de periode 2021-2025.
Een afschrift van dit besluit en het ondertekend toetredingsformulier, zal bezorgd worden
aan Erfgoedstichting Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven.

Mondelinge vragen

M1.

Mondelinge vraag van Christini Gounakis over de inrichting van gemeente-overschrijdende
fietsroutes/fietspaden.

Mondelinge vraag van raadslid Christini Gounakis over: de inrichting van gemeente-overschrijdende
fietsroutes/fietspaden.
Samen met wandelen is fietsen een zeer populaire manier van bewegen. Fietsen van gemeente naar
gemeente is normaal geworden. Verschillende soorten fietsen worden gebruikt, van de klassieke
fiets tot speedpedelecs en er worden steeds grotere afstanden afgelegd. Goede fietspaden en
fietsroutes met duidelijke signalisatie zijn voor een veilig fietsverkeer dan ook onontbeerlijk.
We zien echter dat dit niet altijd het geval is. Zo kom je bij voorbeeld in een opmerkelijke situatie
wanneer je met de speedpedelec langs de spoorweg van Zichem naar Diest fietst. Richting Diest is de
speedpedelec toegelaten, op de terugweg nl van Diest naar Zichem is dat niet zo (zie bijgevoegde
foto’s).
Vraag:
Wordt over het inrichten van de fietspaden/fietsroutes overleg gepleegd met de buurgemeenten?
Antwoord van burgemeester Manu Claes namens het college van burgemeester en schepenen:
“Als we het reglement van grensoverschrijdende straten wijzigen dan overleggen we uiteraard vooraf
met de betrokken buurgemeenten. We gaan ervan uit dat onze buurgemeenten hetzelfde doen. Dat
is hier niet het geval geweest. Onze mobiliteitsdienst en ikzelf hebben zelf contact opgenomen om
één en ander uit te klaren.
De voorlopige signalisatie die in dit geval werd aangebracht had te maken met de werken op de
Langeberg in Diest. Deze werken zijn ondertussen afgerond en de omleiding werd op 30 april jl.
opgeheven. Niet onbelangrijk voor onze stad en in het bijzonder voor de centra van Zichem en
Scherpenheuvel die door deze omleiding zeer veel bijkomend verkeer te verwerken kregen.
Het is de bedoeling dat de tijdelijke verkeersborden verwijderd worden en vervangen worden door
borden F 99C want het betreft hier het traject van de fietssnelweg. Het gaat om blauwe borden
waarbij de weg voorbehouden is voor voetgangers, fietsers, bestuurders van speed pedelecs, ruiters
en landbouwvoertuigen. Bedoeling is dat dezelfde borden voorzien worden zowel in Diest als in
Scherpenheuvel-Zichem. Het bord dat nu staat langs de kant van Scherpenheuvel-Zichem laat
inderdaad wel degelijk speed pedelecs toe, dat aan de kant van Diest niet. Het is de bedoeling dat de
mobiliteitsambtenaren van de beide steden samen de toestand bekijken en in definitieve vorm
brengen.”
M2.

Mondelinge vraag van Suzy Wouters over lokale mobiliteit.

Mondelinge vraag van raadslid Suzy Wouters over lokale mobiliteit.
Waar het beleid vroeger uitging van een behoefte aan ‘basismobiliteit’ legt het decreet betreffende
de Basisbereikbaarheid dat de Vlaamse regering in 2019 aannam, de visie op ‘basisbereikbaarheid’.
Concreet betekent deze wijziging dat men kijkt naar de bereikbaarheid van plaatsen, ongeacht welk
vervoermiddel hiervoor genomen moet worden. Steeds vaker gaat het beleid uit van een combinatie
van verschillende vervoermiddelen om een bestemming te bereiken.
Een gevolg van dit decreet is dat de opmaak van een lokaal mobiliteitsplan niet langer verplicht is.
Lokale besturen kunnen voortaan zelf beslissen of de evaluatie en herziening van hun bestaande

lokale mobiliteitsplan nog nuttig is. Zij mogen er ook voor kiezen dat het regionaal mobiliteitsplan
voldoende is. Mogelijk kan dit regionaal plan volstaan, maar veelal vult een lokaal mobiliteitsplan
bepalingen uit hogere plannen aan en geeft het specifieke invulling aan het gewenste lokale
mobiliteitsbeleid. In bepaalde gevallen wordt hiermee zelfs rekening gehouden bij de toekenning van
omgevingsvergunningen voor vb. de bouw van appartementen.
Een verontrustende wijziging kwam onlangs in de pers aan bod: een groot aantal bushaltes zal
verdwijnen. Daarnaast blijkt uit de eerste versies van de vervoersplannen dat ook een aantal
buslijnen (vooral op het platteland) grondig gewijzigd tot zelfs afgeschaft worden waardoor
bestaande verbindingen met steden verminderen of zelfs verdwijnen.
Vragen:
- Wanneer werd in onze stad het lokale mobiliteitsplan voor het laatst geëvalueerd?
- Welke conclusies kwamen hieruit naar voor?
- Op welke wijze heeft het bestuur daar concreet invulling aan gegeven?
- Zal het lokale mobiliteitsplan in de toekomst nog op regelmatige tijdstippen geëvalueerd
worden nu dit niet langer decretaal verplicht is?
- Indien nee, acht het bestuur het dan niet nodig om deze evaluatie alsnog te behouden met
het oog op een afgestemde lokale mobiliteit?
- De hervorming van het openbaar vervoer zal een impact hebben op de lokale mobiliteit in
onze stad. Heeft het bestuur al zicht op het aantal haltes van openbaar vervoer die in onze
stad verdwijnen?
Antwoord van schepen Nico Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
“De recentste update dateert van vorig jaar. Ifv de vergaderingen in de VVRR hebben we vooral de
knelpunten inzake doorgaand zwaar verkeer en gebrek aan openbaar vervoer in de verf gezet. Het is
klaar, we kijken gewoon nog eventjes naar de evoluties binnen de VVRR of er nog iets verder nodig is.
Meer lokaal gaat het dan eerder over verkeersveiligheid en schoolomgevingen edm. We hebben niet
gewacht daarop om aan de slag te gaan.
De situatie van de lijn zou moeten verbeteren door een reguliere busverbinding T-A-Z-S en VoM.
We werken ook hard aan de toeristische ontsluiting en combimobiliteit.
Wat latere aanpassingen betreft, ben ik het eens dat dit wenselijk blijft, maar door het wegvallen van
die verplichting denk ik dat we meer gerichter gaan werken en specifieke dossiers, stuk voor stuk,
gaan bekijken (bvb zwaar verkeer, openbaar vervoer, schoolomgeving) zoals we nu voor practische
uitvoering al doen.”
M3.

Mondelinge vraag van Suzy Wouters over het charter gezonde gemeente.

Mondelinge vraag van raadslid Suzy Wouters over het charter gezonde gemeente.
Een Gezonde Gemeente streeft ernaar een omgeving te creëren die iedere inwoner, bezoeker en
werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven. Een gezonde woon-, speel-, werk- en
zorgomgeving dus, waarin gezondheidsverschillen vrijwel onbestaande zijn.
Gezonde Gemeente is ontwikkeld voor lokale besturen en heeft als doel de gezondheid van de
inwoners te verbeteren. Het kader richt zich niet alleen op de gezondheidsambtenaar of schepen van
gezondheid, maar op alle ambtenaren of diensten met een hart voor gezondheid. Denk maar aan de
lokale jeugddienst, mobiliteitsdienst, sportdienst of zorgcentra.
Gezonde gemeente moedigt lokale besturen aan om ook andere organisaties te betrekken bij de
ontwikkeling van hun gezondheidsbeleid.

In de Stadsinfo van februari 2016 konden we lezen dat de gemeenteraad-en de Ocmw-raad het
Charter voor Gezonde Gemeente ondertekenden. In een antwoord op een schriftelijke vraag van 9
november 2020 aan minister Beke over de stand van zaken over dit charter stond dat de Stad
Scherpenheuvel-Zichem had aangegeven het Charter te willen ondertekenen maar dat dit nog niet
gebeurd was omwille van de Covid-19 pandemie. In een ander antwoord op een andere schriftelijke
vraag hieromtrent van 1 maart 2021 staat dat onze stad nog steeds niet het Charter ondertekend
heeft.
Vragen:
- Klopt dit dat onze Stad het Charter Gezonde Gemeente nog niet heeft ondertekend? Zo nee,
Wat is hiervoor de reden?
- Is het stadsbestuur van mening dat “Charters” een goede manier van werken is?
Antwoord van schepen Marie Jeanne Hendrickx namens het college van burgemeester en
schepenen:
“De deelname aan het charter ‘gezonde gemeente werd een eerste keer goedgekeurd in de
gemeenteraad van 13 febr. 2014. Het ging hier over een periode van 2014 tot 2019.
Uit het overwegende gedeelte bleek duidelijk dat de stad op dat moment al heel wat inspanningen
deed: zo wordt er verwezen naar samen bewegen, kook je fit, borstkankerscreening, 24 uur niet
roken,…) was er de wens om dit te verankeren en een plaats te geven in de meerjarenplanning. De
samenwerking met LOGO Oost Brabant was hierbij uitdrukkelijk voorzien.
Sinds 2014 zijn er heelwat initiatieven geweest en heel wat lopen nog steeds door. En zoals je zelf
ook zegt moet het een samenwerking zijn tussen diensten en inderdaad in onze stad is dit een
samenwerking tussen de verschillende diensten: jeugd, sport, OCMW, preventie maar ook heel veel
vrijwilligers.
Denken we aan: samen bewegen, seniorobic, sporteldagen, kook je fit, starten met lopen, blijven
lopen, rookstopcursus, borstkankerscreening, krolfen, petanquen, workshops gezonde brooddoos,
workshop groente zkt kok, op scholen: tutti frutti, drink slim, bewegen op verwijzing enz…
Op 9 december 2019 besliste het Vast Bureau om dit charter te verlengen. Het was de bedoeling op
dit te doen op 24 maart 2020: tijdens een feestelijke meeting ter gelegenheid van 10 jaar samen
bewegen.
CORONA heeft hier echter anders over beslist, want wat een feestelijk moment moest worden, viel
pal in de lock down.
Dit maakt dat dit charter nog niet ondertekend is. Een aantal activiteiten zijn aarzelend terug aan het
opstarten: vb. starten met lopen, babbelwandelingen, krolf, sporteldagen…..
We blijven dus nog steeds inzetten op gezonde gemeente en het was ook de vaste bedoeling om dit
charter opnieuw te ondertekenen, maar we willen dit doen op een moment dat we er meer mensen
bij kunnen betrekken. Denken we maar aan alle vrijwilligers die de activiteiten mee dragen en die het
verdienen om op de eerste rij te staan als we dit ondertekenen. Dus we doen het na corona.
Dan uw andere vraag: Is het stadsbestuur van mening dat “Charters” een goede manier van werken
is
Als je de betekenis van charter opzoekt, vind je uiteraard meerdere betekenissen, we zullen het hier
niet hebben over vliegvakanties, maar volgende betekenis geeft wel aan waarom we een charter als
deze van gezonde gemeente ondertekenen:
een tekst die is opgesteld om op gebalde wijze een aantal principes over een bepaald onderwerp vast
te leggen en als een referentietekst te presenteren, waarop algemene gedragslijnen kunnen worden
afgestemd.
Het is geen kracht van wet maar een sterke intentieverklaring waarop het beleid wordt afgestemd en
daarom nemen we ook deel aan heel wat charters. Eigenlijk gaat het tekens om inspanningen die we

al deden, maar die we wat officiëler maken in een charter met andere partners en vb. Vlaanderen,
zoals hier vandaag gesproken wordt over gezonde gemeente. Maar dit geldt ook voor vb. fairtrade
gemeente, voor het charter ‘ diervriendelijke gemeente’ als uitvloeisel van de al jaren-lopende
campagnes rond vb. zwerfkatten.
Dus ja, een charter kan dus een goede manier van werken zijn om een aantal principes samen te
zetten en gestalte te geven in beleid.”
M4.

Mondelinge vraag van Allessia Claes over regenboogzebrapad.

Mondelinge vraag van raadslid Allessia Claes over regenboogzebrapad.
Tijdens de gemeenteraad van maart 2020 vroeg ik, naar aanleiding van de vreselijke moord op David
in Beveren, of de stad van plan was om een regenboogzebrapad aan te leggen. Heel wat Vlaamse
gemeenten besloten toen ook om een regenboogzebrapad aan te leggen als teken van steun aan de
LGBTQI+-gemeenschap. In onze buurgemeenten Aarschot en Diest liggen deze
regenboogzebrapaden ondertussen al een tijdje, net als in heel wat andere Vlaamse steden en
gemeenten.
Op mijn vraag of de Stad Scherpenheuvel-Zichem de mogelijkheid zou onderzoeken om een
regenboogzebrapad aan te leggen, antwoordde de Burgemeester toen positief. Het Schepencollege
had toen al beslist om effectief een regenboogzebrapad aan te leggen in onze stad, stelde hij.
Op 17 mei was het de jaarlijkse internationale dag tegen homo- en transfobie. De feiten van flagrant
geweld die zich die dag afspeelde in Oudenaarde bewijzen dat alle initiatieven van steun nog steeds
broodnodig zijn. 17 mei had dan ook een prachtig moment geweest om dit teken van steun aan de
LGBTQI+-gemeenschap te onthullen, maar spijtig genoeg blijft het stil en is er nog steeds geen
regenboogzebrapad in onze stad.
Vragen:
- Welke stappen zijn er sinds de gemeenteraad van maart ondernomen om een
regenboogzebrapad aan te leggen? Welke obstakels staan de realisatie van dit
regenboogzebrapad momenteel nog in de weg?
- Is er ondertussen beslist waar dit regenboogzebrapad zal komen?
- Wat is de vooropgestelde timing voor de realisatie van dit regenboogzebrapad?
Antwoord van burgemeester Manu Claes namens het college van burgemeester en schepenen:
“Het schepencollege heeft inderdaad eerder al principieel beslist om een regenboogzebrapad aan te
leggen.
1. Aan de diensten werd gevraagd om een voorstel uit te werken. Dat is ondertussen gebeurd
en dit werd voorgelegd aan het schepencollege.
2. Het college heeft besloten om het regenboogzebrapad aan te leggen ter hoogte van het
stadhuis. Het gaat om een goed zichtbare plaats waar ook veel mensen passeren.
3. De diensten bereiden momenteel de uitvoering voor. Er is mij gemeld dat de aanleg van het
zebrapad ten laatste tijdens de week van 14 juni zal uitgevoerd zijn.”

M5.

Mondelinge vraag van Allessia Claes over veilige schoolroutes.

Mondelinge vraag van raadslid Allessia Claes over veilige schoolroutes.

De veiligheid van onze kinderen is een zorg die elk gemeenteraadslid en lid van het schepencollege
nauw aan het hart ligt. Kinderen moeten dan ook veilig en onbezorgd van en naar school kunnen
gaan. Veilige routes om naar school te gaan zijn daarom een absolute noodzaak, ook in
Scherpenheuvel-Zichem.
De Vlaamse Regering wil lokale besturen ondersteunen die werk maken van veilige schoolroutes
langs gemeentewegen. Daarom lanceerde ze recent een subsidieoproep van 15 miljoen euro.
Dit geld moet Vlaamse steden en gemeenten in staat stellen om schoolroutes op verschillende
manieren veiliger te maken. Het gaat zowel om aangepaste en verbeterde verkeerssignalisatie zoals
verkeersborden, wegmarkeringen, attentiepalen en verlichting, als infrastructurele maatregelen
zoals de verbreding van voetpaden, oversteekplaatsen, fietssuggestiestroken, fietspaden,
verkeersdrempels of rijbaankussens. Maar ook verregaandere maatregelen zoals trajectcontroles of
hardware voor scan- en beloningssystemen komen in aanmerking voor de subsidieoproep.
Scherpenheuvel-Zichem kan in deze subsidieoproep subsidies aanvragen voor het veiliger maken van
maximaal vijf schoolroutes waarbij de Vlaamse Overheid tussenkomt voor de helft van de uitgaven,
een heel mooi steuntje in de rug dus.
Meer info: https://www.vlaanderen.be/subsidies-aan-gemeenten-voor-het-verbeteren-van-deverkeersveiligheid-van-schoolroutes-op-gemeentewegen#subsidieaanvraag
Vragen:
- Zal het bestuur intekenen op de subsidieoproep van de Vlaamse overheid?
a. Zo ja, welke stappen zijn er al ondernomen en voor welke schoolroutes zal er een
subsidie aangevraagd worden?
b. Zo neen, waarom niet?
- Welke maatregelen werden er in het verleden al genomen om de schoolomgevingen en de
routes ernaartoe veiliger te maken in onze stad?
- Staan er nog andere maatregelen of initiatieven op de planning?
Antwoord van schepen Nico Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
“We zijn momenteel bezig met 5 schoolroutes in samenwerking met de provincie. Die zijn eigenlijk
klaar om terug voor te leggen aan de scholen. Hier zitten een aantal zaken in via de Vlaamse subsidie
kunnen. Onze diensten weten dit en van zodra een definitieve keuze is gemaakt samen met de
scholen, worden de dossiers klaargemaakt voor uitvoering en worden de subsidies aangevraagd.”
M6.

Mondelinge vraag van Allessia Claes over kerkenbeleidsplan.

Mondelinge vraag van raadslid Allessia Claes over kerkenbeleidsplan.
Op 29 juni 2017 werd door de gemeenteraad van Scherpenheuvel-Zichem het kerkenbeleidsplan
goedgekeurd, zoals dat werd opgemaakt door het centraal kerkbestuur. De bedoeling is dat in
samenspraak met het stadsbestuur, de parochies, de kerkfabrieken en de verenigingen wordt
bekeken of een neven- of herbestemming van de talrijke kerken op ons grondgebied mogelijk is.
Zoals eerder aangehaald, is onze fractie van mening dat de kerken in onze gemeente meer ten
dienste van de inwoners moeten komen en een ondersteunende rol kunnen en moeten spelen. Uit
mijn eerdere vragen bleek dat vijf kerken op het grondgebied van onze stad in aanmerking zouden
komen voor een mogelijke neven- of herbestemming.
Toen ik hierover in september 2020 een vraag stelde, antwoordde de burgemeester dat het
kerkenbeleidsplan verder zou uitgewerkt worden in concrete projecten waarbij er in overleg zou
gegaan worden met de parochies, het centraal kerkbestuur, de kerkfabrieken, de plaatselijke

verenigingen en geïnteresseerde burgers. Hiervoor zou er beroep gedaan worden op een externe
gespecialiseerde partner waarvoor er een marktbevraging zou gebeuren.
Vragen:
- Wat is de huidige stand van zaken van het kerkenbeleidsplan?
- Is het stadsbestuur nog in overleg gegaan met de parochies, het centraal kerkbestuur, de
kerkfabrieken, de plaatselijke verenigingen en geïnteresseerde burgers?
a. Zo ja, welke conclusies werden er getrokken uit deze overlegmomenten? Zullen deze
betrokken partijen in de toekomst nog geraadpleegd worden?
b. Zo nee, waarom niet? Zal dit alsnog gebeuren?
- Heeft deze marktbevraging naar een externe partner reeds plaatsgevonden?
c. Zo ja, hoe is deze procedure verlopen en met welke externe partner wordt er
momenteel samengewerkt? Hoe verloopt deze samenwerking?
d. Zo nee, waarom niet?
- Worden er al concrete projecten onderzocht en/of uitgewerkt i.k.v. het kerkenbeleidsplan
(neven- of herbestemming)?
Antwoord van burgemeester Manu Claes namens het college van burgemeester en schepenen:
“1. Het reeds goedgekeurde kerkenbeleidsplan geeft de richting aan, geef een eerste aanzet. Het
moet nog verder uitgewerkt worden d.w.z. in concrete projecten gegoten worden. Dit vraagt
inderdaad verder overleg met de parochies, het centraal kerkbestuur, de kerkfabrieken, de
plaatselijke verenigingen en geinteresseerde burgers.
Om dit proces voor overleg en besluitvorming op gang te brengen, te stimuleren, te begeleiden en te
komen tot een concrete invulling op het terrein doen wij beroep op een externe gespecialiseerde
partner. Een krediet van 25.000 euro werd hiervoor in het meerjarenplan ingeschreven. Een
marktbevraging zal gebeuren voor het aanduiden van deze externe partner die samen met het
bestuur de draad weer kan opnemen.
2. Het stadsbestuur is nog niet in overleg gegaan. Het is de bedoeling dat de externe partner dit
overleg op gang trekt en begeleidt.
3.De externe partner is nog niet aangeduid. Een dossier voor de aanduiding is momenteel in
voorbereiding bij de diensten. Het is zo dat corona heel wat bijkomend werk vraagt voor onze
diensten bovenop de normale, courante werking en dat weegt niet alleen op dit dossier.
4.Er is wel degelijk een concreet project uitgewerkt en op de sporen gezet. De vraag van de fanfare
De Sint-Jansvrienden om gebruik te mogen maken van de dorpskerk in Averbode voor repetities en
lessen gaat al een tijd mee. Er waren in het verleden vanuit de stad daarover verschillende
gesprekken met de kerkfabriek Averbode en het Centraal Kerkbestuur.
Als voorlopige oplossing werd het zaaltje van de bibliotheek in Averbode ter beschikking gesteld.
Een gedeeld gebruik in tijd van de dorpskerk d.w.z. alternerend gebruik van dezelfde ruimte voor de
eredienst en voor repetities kan mits een aantal kleinere aanpassingen ( bergruimte…) en mits
goede afspraken tussen fanfare en kerkfabriek. Een nevenbestemming is perfect mogelijk met
respect ook voor de eigenheid van het gebouw en de eredienst. Er was hierover overleg tussen
kerkfabriek, fanfare en de stad in september vorig jaar. Er werd toen een principieel akkoord bereikt
dat ondertussen in een afsprakennota tussen beide partijen werd gegoten. De regeling zou ingaan in
de loop van november e.k.. Door corona is dit uitgesteld geworden. Eens de versoepelingen een feit
zijn, zal de fanfare gebruik kunnen maken van de dorpskerk.”

M7.

Mondelinge vraag van Pieter Boudry over plaatsing publieke toiletten.

Mondelinge vraag van raadslid Pieter Boudry over plaatsing (tijdelijke) publieke toiletten.
Op de site van het voormalig zwembad in Scherpenheuvel wordt door onze jeugd in grote getallen
het skateboarden, BMX’en, steppen, waveboarden, etc beoefend. Bij gebrek aan een openbaar toilet
dient men hier, bij noodzaak, aan wildplassen te doen, wegens het ontbreken van een toilet op deze
publieke plaats.
 Wegens hygiënische redenen is er bijgevolg op een strategische plaats op deze site nood aan
toegankelijke publieke toiletten. (bijvoorbeeld DIXI toiletten)
Tevens wordt door onze inwoners, voornamelijk tijdens het weekend, ter hoogte van de sporthal
Petanque gespeeld. Op weekdagen en openingsuren van de sporthal en Den Egger kan er bij
noodzaak gebruik gemaakt worden van de aanwezige toiletten. Dit is echter niet het geval buiten de
openingsuren en op zon- en feestdagen en/of de geldende coronamaatregelen. Ook wordt de
randparking Den Egger veelvuldig gebruikt door bezoekers (tijdens de week, zaterdag markt,
kermissen, ect.) die er hun voertuig parkeren. Ook hier wordt bij gebrek aan toegankelijke publieke
toiletten soms wegens noodzaak achter een hoek of kant aan wildplassen gedaan wat de hygiëne van
de parking en het centrum van Scherpenheuvel-Zichem niet ten goeden komt.
 Wegens hygiënische redenen is er bijgevolg op een strategische plaats op deze site nood aan
toegankelijke publieke toiletten. (bijvoorbeeld DIXI toiletten)
Gebrek aan (openbare) toiletten zorgt voor een ondermaats niveau van onze gastvrijheid, onze
hygiëne, onze openbare orde, en houdt geen rekening met de noden van de mensen op deze
locaties. Ik pleit dat we hier als stad actief werk van maken. In het centrum werd er reeds een
toiletcontainer geplaatst om aan deze noden en vereisten tegemoet te komen.
Vragen:
- Acht het schepencollege het wenselijk, en is het schepencollege bereid om op de site van het
voormalig zwembad (skateterrein) een publiek toilet (Dixi), voor zowel vrouwen als mannen, te
laten plaatsen? Dit als voorlopige tussenoplossing tot er een meer structurele oplossing kan
worden gecreëerd met vaste publieke toiletten? Zal het stadsbestuur hiervoor de nodige
budgetten voorzien om zowel de installatie van deze toiletten als het onderhoud en reiniging
ervan te financieren?
- Acht het schepencollege het wenselijk, en is het schepencollege bereid om op een strategische
plaats op de parking van Den Egger een publiek toilet (Dixi), voor zowel voor vrouwen als mannen,
te laten plaatsen? Dit als voorlopige tussenoplossing tot er een meer structurele oplossing kan
worden gecreëerd met vaste publieke toiletten? Zal het stadsbestuur hiervoor de nodige
budgetten voorzien om zowel de installatie van deze toiletten als het onderhoud en reiniging
ervan te financieren?
- Wat voorziet de stad Scherpenheuvel-Zichem op structurele wijze qua vaste openbare toiletten
op ons grondgebied, inclusief alle deelgemeenten en niet alleen het centrum van
Scherpenheuvel-Zichem, om zowel aan de noden qua toilet & hygiëne te voldoen, zowel voor
onze inwoners als onze toeristen?
Antwoord van schepen Kris Peetermans namens het college van burgemeester en schepenen:
“Het plaatsen van openbare toiletten is in onderzoek.
Weliswaar gaat het om esthetisch verantwoorde elementen die zullen worden aangebracht. De
aanzet werd gegeven door de toiletcontainer die vanwege de pandemie werd geplaatst in centrum

van Scherpenheuvel om de vele dagjesmensen te kunnen opvangen. Een contract is lopende en we
zochten naar alternatieven. Al gauw dat we voor de meest praktische en voordelige optie hadden
gekozen.
De firma die bv. de ‘permanente’ openbare toiletten in een naburige stad verzorgde, een lokale
speler trouwens, werd gecontacteerd maar bij de afweging om de huidige container te vervangen,
werden geen extra voordelen gecreëerd.
Wel rijpte de idee, gezien het wandelen en fietsen door corona weer hip is, om een netwerk uit te
bouwen van openbare toiletten op cruciale plaatsen. Rekening houdend met esthetiek en het
zelfreinigende aspect, willen we dit op korte termijn onderzoeken. De pandemie heeft ons
inderdaad doen inzien dat er nood is. We willen dit zelfs combineren met ons afvalbeleid bv. door
het plaatsen van vuilnisbakken. Sociale controle is hier steeds aanwezig.
Om dit op korte termijn te realiseren voor de beperkte noden die worden aangehaald zoals aan de
petanqueterreinen in Scherpenheuvel of aan het skateterrein achten wij dit niet haalbaar met een
dixie of toi toi. Wat de bezoekers betreft aan het centrum van Scherpenheuvel houden we de
container aldaar nog enige tijd aan (ter ondersteuning van het handelscentrum) en vinden we dat bij
de stelmatige heropening heden er voldoende alternatieven zijn.
Het beeld en het beleid waar we naartoe willen, heeft uiteraard een kostprijs en is prijzig. Er zijn hier
geen kredieten voorzien in de MJP maar een kleine SWOT-analyse kunnen de voor- en nadelen zeker
in kaart brengen. Indien er voldoende WIN-WIN wordt gecreëerd, achten wij dit project haalbaar.”
M8.

Mondelinge vraag van Pieter Boudry over stadspromotie.

Mondelinge vraag van raadslid Pieter Boudry over stadspromotie.
Zoals u allen weet is N-VA Scherpenheuvel-Zichem, ja zelfs vanuit de oppositie, een drijvende kracht
achter het citymarketing en stadspromotiebeleid van deze stad. Zo werd er in deze gemeenteraad
het voorstel van N-VA Scherpenheuvel-Zichem unaniem erkend dat er een grote nood was tot city
marketing voor Scherpenheuvel-Zichem (1), en dat de nodige middelen hiervoor moesten worden
vrijgemaakt (2). Zelfs het derde voorstel en vraag om ons hierbij te laten helpen door het
inschakelen van een extern professioneel agentschap (3), die toen in dezelfde gemeenteraad nog
werd verworpen door dit stadsbestuur, werd in de praktijk en in de realiteit achteraf alsnog erkend
door het inschakelen van het marketing & communicatie agentschap voor het creëren van onze
visuele identiteit en branding. Een ja op alle drie de punten dus, en het resultaat mag er dan ook
wezen met de nieuwe branding & visuele identiteit die werd gecreëerd.
Maar stadsmarketing stopt niet met een nieuwe visuele identiteit, zoals u ook al kon lezen in m’n
citymarketing voorstel van november 2019. Het organiseren van doelgerichte acties (events, handel
en koopweekends, sportevenementen, animatie en entertainment,…), het activeren van bepaalde
doelgroepen (handelaars, ondernemers, horeca, (nieuwe) inwoners, jeugd, toeristen, bedevaarders,
wandelaars, fietsers,…), het communiceren van dit alles op een professionele manier,… samen met
alle betrokkenen en stakeholders van onze stad Scherpenheuvel-Zichem, is waar het écht om draait.
Alleen zo gaan we onze aantrekkelijkheid en imago van onze stad kunnen versterken, met een
positieve impact naar inwoners, handelaars, ondernemers, verenigingen, jeugd, sporters en toeristen
toe.
Voor dit laatste luik werd er een stadspromotor aangesteld, “een gedreven bruggenbouwer tussen
toerisme en ondernemerschap” om onze eerste schepen te citeren, en die stadspromotor is gestart
op 05/10/2020.
Nu, meer dan een half jaar na aanstelling van deze stadspromotor, had ik graag volgende vragen
gesteld:
- Hoe staat het met de plannen en realisaties met betrekking tot het tweede luik zoals
hierboven geschetst? Welke acties en realisaties werden tot op vandaag reeds door de

-

-

stadspromotor opgestart en uitgevoerd, in samenwerking met andere stadsdiensten en
betrokken doelgroepen? Wat is de evaluatie hiervan?
Hoe staat het met de plannen voor de rest van dit jaar? Graag een overzicht van wat er
gepland staat binnen het “heroplevingsplan”, alsook de objectieven en KPI’s die werden
meegegeven.
Hoe ver staat het met het relanceplan voor Scherpenheuvel-Zichem?
a. Hoe werden de noden voor onze stad bepaald, en welke zijn die?
b. Welke acties en plannen (relanceplan) gaan aan deze noden beantwoorden, en hoe
dragen de acties en plannen vanuit de stadspromotor bij aan de objectieven die er
zijn binnen het nodige relanceplan voor Scherpenheuvel-Zichem?

Antwoord van schepen Kris Peetermans namens het college van burgemeester en schepenen:
“Vooreerst ben ik blij vast te stellen dat de N-VA fractie onze meerjarenplanning grondig heeft
nagelezen en samen met ons vaststelt dat citymarkting en promotie een speerpunt uitmaakt van ons
beleid. De eerste stappen in deze professionalisering zijn gezet: de nieuwe huisstijl wordt
stapsgewijs uitgerold binnen de organisatie en in het stadsbeeld.
Ons stadspromotioneel beleid stopt inderdaad niet bij de uitwerking van een nieuwe huisstijl, het
maakt er echter wel een essentieel onderdeel van uit. We moeten ons ook bewust zijn van onze
eigenheden als stad en dienen ons hiernaar te positioneren. Toerisme (via onze cultuurhistorische
schatten) en veelal ondernemerschap dat hierop geënt is, zijn voor deze positionering zeker de basis
ingrediënten. Het is dan belangrijk om netwerken uit te bouwen en algemene noden in kaart te
brengen.
Volgende noden kunnen aangehaald worden:
Nood aan evenwicht tussen natuurbeleving en natuurbehoud of duurzaam toerisme;
Nood aan functionele linken tussen erfgoed, lokale economie, toerisme en
cultuurbeleving;
Nood aan een correcte allocatie van middelen;
Nood aan installatie van een volwaardig ondernemersloket;
Nood aan recreatief openbaar vervoer;
Nood aan verdere professionalisering van de dienstverlening
Nood aan uitbouwen van strategische partnerschappen tussen actoren:
o
kerkelijke overheid
o
toeristische partners
o
ondernemers
o
naburige steden en gemeenten
o
…
Na 6 maanden werken binnen onze organisatie werden dus al enige inzichten verworven. Uit het
overzicht kan je afleiden dat dit dienstoverschrijdend is. De binding moet nog beter gemaakt
worden. Het nieuwe organogram gaat hier zeker toe bijdragen. De samenwerking tussen de
diensten bevorderen en aanhalen. Inderdaad, de bruggenbouwer zijn en zeker tussen toerisme en
ondernemerschap.
De pandemie heeft tot het komen van deze positionering enigszins stokken in de wielen gestoken.
Het organiseren van doelgerichte acties leek ons, gezien de geldende coronamaatregelen, niet
haalbaar. Voor datgene wat we konden organiseren en mede sturen, hebben we de nodige
maatregelen genomen.
Op uw vraag welke stadspromotionele evenementen en activiteiten werden georganiseerd moet ik
antwoorden : enkel diegene die niet verboden waren. Onze stadsdiensten hebben zich het afgelopen
jaar extra hard ingezet om het juiste evenwicht te zoeken. Onze verantwoordelijkheid nemen
wanneer de situatie daarom vraagt, ook dat is stadspromotie.

Wanneer we de evenementen of projecten toch dienen te benoemen, komen we tot volgend
overzicht:
de opening van de erfgoedwandeling in Zichem;
de kerststallentocht;
picknicken met de Witte;
het installeren van troostplekken;
900 jaar Norbertijnen;
promotie van onze wandel- en fietsroutes, het alternatief tijdens deze pandemie;
opening van de seizoenskraampjes en ijskarren in de Lekdreef;
promotie Scherpenheuvel-Zichem via de media:
o Iedereen Beroemd : opgravingen Oratoriënklooster
o Iedereen Beroemd : beweegbanken
o Uitzending Baloise Belgium Tour Sporza
o Uitzending Dwars door het Hageland
het coronaproof organiseren van de zaterdagmarkt te Scherpenheuvel en de
dinsdagmarkt te Averbode;
het beperkt hervatten cultureel programma gc den egger;
de verschillende onderdelen van het zomerprogramma waaronder de drive-in
movies, Belpop Bonanza route, Schatten van Vlieg, enz.
Gezien de opsomming ben ik ervan overtuigd dat de doelgroepen die worden aangehaald zeker
geactiveerd worden; ook onze horeca-uitbaters en handelaars, mits de beperkingen die uiteraard
gelden. Heden relanceren we in de mate van het mogelijke, volgens de maatregelen die volgens MB
worden vastgelegd. We moeten ook hier onze verantwoordelijkheid opnemen.
Ik ben er dan ook van overtuigd dat onze stadspromotor zich duidelijk bewust is van zijn taak en
rekening houdt met de beperkingen die corona momenteel met zich mee brengt. Aan het
heroplevingsplan werd al veel gevolg aan gegeven; we denken ook verder op langere termijn. Het
college zal samen met het MAT verder werken aan de relance binnen de mogelijkheden van onze
stad. De volgende principiële beslissingen worden reeds uitgewerkt, samen met de diensten
uiteraard:
stadsbonnen die we dit jaar nog willen uitgeven ter ondersteuning van onze lokale
handelaars en horeca-uitbaters;
evenementen waarmee we rekening houden met de al dan niet geldende
beperkingen van corona;
verdere communicatie met onze ondernemers en doelgericht informatie verzamelen
voor een uitgebreide samenwerking (ondernemingsraad). Dit doen we via een
lopende enquête waaraan ook Unizo, VVSG en de universiteit van Antwerpen mee
vorm aan geven.
Ik besluit door te stellen dat door het evenwicht dat we zullen creëren in onze dienstverlening en
communicatie door een nieuwe organisatiestructuur en via (her)nieuwe tools (stadsmagaSZine en
website) we onze stad promotioneel dan verder kunnen uitbouwen en de binding tussen de
verschillende actoren verder versterken. Rome is niet op één dag gebouwd.”
M9.

Mondelinge vraag van Pieter Boudry over zomerscholen.

Mondelinge vraag van raadslid Pieter Boudry over zomerscholen.
De Coronacrisis zorgde voor onverwachtse omschakeling naar afstandsonderwijs en aangepaste
leertrajecten. Gevolg: Sommige leerlingen liepen afgelopen jaar een zware leerachterstand op of zijn
momenteel onvoldoende voorbereid op de volgende stap in hun leertraject.
Om onze leerlingen voor te bereiden op het volgend schooljaar, zette Vlaanderen vorig jaar reeds in
op de oprichting van zomerscholen. De Zomerscholen hebben als doel om de opgelopen

leerachterstand weg te werken en leerlingen te oriënteren naar een bepaalde studierichting, via
begeleiding op maat in kleine groepen. Dit was volledig gratis voor leerlingen, de Vlaamse Regering
voorzag een vergoeding van 25 euro per dag per leerling.
Scherpenheuvel-Zichem slaagde er echter niet in om de zomerscholen georganiseerd te krijgen, iets
wat ik persoonlijk samen met heel veel ouders & kinderen, heel erg betreur, zeker als ik zie hoe dit
binnen Vlaanderen een écht succes was, en zeker als ik vorig jaar het welles-nietes discours van ons
schepencollege moest aanhoren toen ik hun hierop wees vorige zomer. Tenslotte zijn het de
kansarme kinderen die hier de dupe van zijn.
Het stadsbestuur krijgt dit jaar echter een nieuwe kans om hun verantwoordelijkheid op te nemen,
en dit jaar wél de leiding & organisatie van zomerscholen op hun te nemen (iets wat dit stadsbestuur
vorig jaar weigerde te doen), om zo samen met de schooldirecties onze kansarme kinderen dit jaar
opnieuw niet in de steek te laten.
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers
maken samen € 10 miljoen vrij voor zomerscholen die tussen 5 juli en 27 augustus 2021
georganiseerd worden. “Met de zomerscholen verrijken we het aanbod, in de eerste plaats voor de
meest kwetsbare kinderen”, zeggen Weyts en Somers. “Zomerscholen helpen niet alleen met het
inhalen van de leerachterstand, maar geven ook zelfvertrouwen en versterken kennis van het
Nederlands”.
Vragen:
- Heeft Scherpenheuvel-Zichem zich ingeschreven om zomerscholen te organiseren? ja of
neen. En indien niet, waarom niet. Indien wel, wanneer worden de details (wie, wat, waar,
voor wie, enz) hierrond gecommuniceerd?
- Werd dit reeds voorbereid en besproken met de scholen op het lokaal overleg? Wat was het
standpunt van de verschillende scholen? Wat was het standpunt van het stadsbestuur?
- De belangrijkste reden om het vorig jaar niet te laten doorgaan was “de bereikbaarheid” van
de doelgroep die in aanmerking kwam. Met een jaar de tijd sinds vorige zomer kan dit excuus
alvast niet meer worden aangehaald om dit niet te doen deze zomer. Daarom: Welke acties
werden afgelopen jaar ondernomen om die bereikbaarheid opgelost te krijgen voor deze
zomer?
- Een tweede reden die vorig jaar werd aangehaald was dat leerlingen uit het basisonderwijs
“omzeggens geen leerachterstand” hebben opgelopen. Dit is de waarheid geweld aan doen.
Om de website van het Vlaams Onderwijs te citeren: “Voor veel leerlingen in het basis- en
secundair onderwijs, in het bijzonder voor de meest kwetsbare leerlingen, blijft deze
pandemie niet zonder gevolgen wat betreft de leerachterstand die ze oplopen.” Maw. Er is
wél leerachterstand, in het bijzonder bij de kwetsbare leerlingen. Exact de reden waarom ik
vorig jaar pleitte om de zomerscholen te organiseren. Ook hier kan dit excuus alvast niet
meer worden aangehaald om dit niet te doen deze zomer. Daarom: Is er met de scholen in
kaart gebracht wat de noden en problemen zijn binnen Scherpenheuvel-Zichem, en welke
zomerscholen zullen worden georganiseerd?
BIJLAGE 1:
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15836
BIJLAGE 2 : PERSBERICHT VLAAMSE OVERHEID:
Vlaanderen lanceert opnieuw een oproep voor zomerscholen
Scholen en lokale besturen kunnen opnieuw een zomerschool-project indienen. Vlaams minister van
Onderwijs Ben Weyts en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers maken samen € 10
miljoen vrij voor zomerscholen die tussen 5 juli en 27 augustus 2021 georganiseerd worden. “Met de
zomerscholen verrijken we het aanbod, in de eerste plaats voor de meest kwetsbare kinderen”,

zeggen Weyts en Somers. “Zomerscholen helpen niet alleen met het inhalen van de leerachterstand,
maar geven ook zelfvertrouwen en versterken kennis van het Nederlands”.
In een zomerschool krijgen leerlingen van het lager of secundair onderwijs tijdens de maanden juli en
augustus gedurende minstens 10 dagen (of 20 halve dagen) kosteloos een leertraject op maat,
gekoppeld aan sport en spel. Zomerscholen werden vorig jaar voor het eerst op grotere schaal
georganiseerd in Vlaanderen, als reactie op de sluiting van de scholen na het uitbreken van de
coronacrisis. In samenwerking met scholen en lokale besturen werden er 138 zomerscholen
georganiseerd verspreid over heel Vlaanderen. Met succes: er werden meer dan 7.500 jongeren
bereikt, waaronder veel leerlingen met leerachterstand, kansarme leerlingen en anderstalige
leerlingen – net de groepen die het hardst geraakt waren door de sluiting van de scholen. Het goede
rapport van de zomerscholen sterkte Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams minister
van Binnenlands Bestuur Bart Somers om de zomerscholen structureel te verankeren.
Scholen en lokale besturen kunnen nu vanaf maandag 26 april een zomerschool-project indienen
voor deze ‘grote vakantie’. Weyts en Somers maken samen € 10 miljoen vrij voor zomerscholen die
doorgaan tussen 5 juli en 27 augustus. De ministers willen het aantal zomerscholen drastisch
uitbreiden en het principe van de zomerschool structureel verankeren. Vorig jaar werd er een budget
voorzien van 25 euro per dag per leerling. Nu wordt dat bedrag opgetrokken naar 45 euro. Als een
lokaal bestuur de regierol opneemt, komt daar nog 20 euro per leerling bovenop. Als een school alles
alleen organiseert, komt er 5 euro per leerling bovenop voor de overheadkosten. Ook inhoudelijk is
er dit jaar meer ondersteuning, met bijvoorbeeld een inspiratiegids boordevol concrete tips en
mooie voorbeelden: de houvast die er vorige zomer nog niet was.
“We hopen dat er dit jaar nog meer zomerscholen georganiseerd worden. Er is geld genoeg voorzien
om 20.000 jongeren bij te spijkeren”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “20.000 jongeren die we op deze manier
extra kansen willen geven. De zomerscholen zullen blijven bestaan, ook na de coronacrisis. In de
eerste plaats voor de meest kwetsbare kinderen. In combinatie met spel en cultuur werken we de
schoolachterstand weg, maar we versterken ook hun talenten en zelfvertrouwen.”
Antwoord van schepen Tony Vancauwenbergh namens het college van burgemeester en schepenen:
“De mondelinge vraag zal schriftelijk beantwoord worden.”
M10.

Mondelinge vraag van Christini Gounakis over evolutie sigmaplan.

Mondelinge vraag van raadslid Christini Gounakis over de evolutie van het sigmaplan.
Het Sigmaplan heeft als doel om het overstromingsgevaar van rivieren in Vlaanderen in te dijken.
Hiervoor zijn er grootse werken gepland en ook al opgestart in de omgeving van die rivieren.
Scherpenheuvel-Zichem is opgenomen in het project Demervallei. De geplande werken zullen
wellicht gevolgen hebben voor de inwoners die in de directe omgeving wonen.
Het is belangrijk om te achterhalen welke die gevolgen zijn en welke inwoners hiermee
geconfronteerd zullen worden. Om die reden hebben wij in januari van vorig jaar gevraagd om de
plannen voor Scherpenheuvel-Zichem op kadasterplannen te projecteren. Toen waren er nog geen
details gekend, er waren geen bouwplannen ingediend en geen vergunningen verleend. In mei vorig
jaar vroegen wij naar een update. Er was toen niets nieuws te melden.
Verder kunnen we opmerken dat in het kader van het Sigmaplan grond verkocht werd
- percelen wei- en hooiland verkocht aan het Agentschap Natuur en Bos (OCMW-zitting juni 2019)
- percelen grond (Zichem) verkocht aan de Vlaamse Landmaatschappij (gemeenteraadszitting april
2021)
Naar aanleiding van het Vlaams openbaar onderzoek werden in totaal 145 bezwaren ingediend (voor
heel Vlaanderen) en werd het Sigmaplan waar nodig bijgesteld. Op 26 februari van dit jaar volgde

dan de principiële goedkeuring GRUP ‘Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter’ (Vlaams
niveau).
Vragen:
- Graag een update mbt laatste versie van de werken in Scherpenheuvel-Zichem (bij gebrek aan
definitieve bouwplannen en/of vergunningsaanvragen, dan graag voorbereidende ontwerpen).
- Werden er door onze inwoners bezwaren ingediend, zo ja, graag het aantal en de inhoud van de
bezwaren ; werden die bezwaren door het bestuur ingediend bij Vlaamse Overheid en is daar
gevolg aan gegeven.
- Op welke manier en wanneer wil het bestuur onze inwoners informeren.
Antwoord van schepen Nico Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
“De mondelinge vraag zal schriftelijk beantwoord worden”
M11.

Mondelinge vraag van Christini Gounakis over vaccinatiecentrum Den Amer.

Mondelinge vraag van raadslid Christini Gounakis over de situatie in het vaccinatiecentrum Den
Amer.
Eerder deze maand konden we in de pers lezen dat 2 stadsmedewerkers van Diest ontslagen werden
owv onrechtmatige boeking van afspraken voor de inenting van mensen uit hun onmiddellijke
omgeving.
Vragen:
- Hoe volgt het bestuur dit op.
- Hoe kan het bestuur garanderen dat de inwoners van Scherpenheuvel-Zichem tijdig aan de buurt
kunnen komen voor hun vaccin.
Antwoord van burgemeester Manu Claes namens het college van burgemeester en schepenen:
“1.Het is het stadsbestuur van Diest dat als werkgever de beslissingen heeft genomen. Dat is hun
bevoegdheid en wij werden daarvan in kennis gesteld.
2.Ik kan u geruststellen. Er wordt absoluut geen onderscheid gemaakt tussen de inwoners van de
vier gemeenten. De prioriteiten naar groepen toe worden steeds gelegd binnen de richtlijnen
bepaald door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Er is op dat vlak nooit een probleem geweest. De
inwoners van de vier gemeenten komen hier in gelijke mate aan hun trekken.”
M12.

Mondelinge vraag van Rita Devos over stand van zaken personeel van niveau E naar D.

Mondelinge vraag van raadslid Rita Devos over de stand van zaken van de overheveling van
personeel van niveau E naar niveau D.
Op de gemeenteraad van 25/03/2021 hebben wij het organogram goedgekeurd. Ondertussen zijn we
2 maanden verder en hebben de personeelsleden van E niveau nog steeds geen uitnodiging
ontvangen om een bevorderingsexamen af te leggen. Deelname aan het bevorderingsexamen is
echter een noodzakelijke voorwaarde voor het personeel van niveau E om naar niveau D te kunnen
over gaan.

Vraag:
- Wanneer wordt dit examen ingericht?
Antwoord van burgemeester Manu Claes namens het college van burgemeester en schepenen:
“Volgende maandag (31.05) zal het college van burgemeester en schepenen / vast bureau formeel
beslissen tot opstart van de herwaarderingsprocedure.
Vervolgens worden de titularissen van de betrekkingen in kwestie hiervan schriftelijk op de hoogte
gebracht, tezamen met een oproep om zich kandidaat te stellen.
We voorzien de hele maand juni om er voor te zorgen dat iedereen voldoende de tijd en gelegenheid
krijgt om zich te bevragen en zich kandidaat te stellen
De personeelsdienst zal een standaardbrief voorzien die personeelsleden kunnen invullen om te
solliciteren.
In deze standaardbrief wordt voorzien dat kandidaten kunnen aangeven in welke periode ze niet
beschikbaar zijn voor deelname aan de selectie zodat de jury in haar planning hiermee rekening kan
houden.
Onder voorbehoud van de verdere ontwikkelingen van de corona-pandemie, gelet op de
zomervakantie en in functie van de input van de kandidaten zal de verdere timing van de selectie
bepaald worden. Het lijkt realistisch te kunnen stellen dat de selectie, waarschijnlijk gespreid over
verschillende dagen, in de eerste helft van september zal kunnen doorgaan. Het selectieprogramma
bestaat uit minimaal 2 selectietechnieken, een praktische proef en een mondelinge proef.
Na deze selectie neemt het college van burgemeester en schepenen en vast bureau kennis van de
uitslag van de selectie. De geslaagde kandidaten zullen door het college en vast bureau opnieuw
aangesteld worden op niveau D; de bestaande overeenkomst op niveau E zal in onderling overleg
beëindigd worden. Als alles volgens de vooropgestelde planning verloopt zullen deze nieuwe
contracten ingaan op 1 oktober. Personeelsleden die niet deelnemen aan de selectie of hiervoor niet
slagen behouden hun betrekking op niveau E.”

De voorzitter van de gemeenteraad sluit de vergadering om 23.04 uur.
Namens de gemeenteraad,
de algemeen directeur

de voorzitter van de gemeenteraad

Bruno Claes

Arlette Sannen

