BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD

Beste raadslid,
De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te
vergaderen op 24 juni 2021 aansluitend op de raad voor maatschappelijk welzijn. Overeenkomstig
het burgemeesterbesluit van 20 oktober 2020 zal deze raad plaatsvinden via video conferencing.

Openbare zitting

Secretariaat.
1. Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.
Overeenkomstig art. 32 van het decreet over het lokaal bestuur worden de notulen van de vorige
zitting, meer bepaald van 27.05.2021 goedgekeurd
2. Kennisneming van de stand van zaken van de maatregelen in het kader van de coronacrisis.
Burgemeester Manu Claes geeft toelichting bij de stand van zaken van de maatregelen in functie van
de coronacrisis.
3. Kennisgeving en bekrachtiging van de besluiten van de burgemeester in het kader van de
coronacrisis.
In het kader van de coronacrisis heeft de burgemeester besluiten genomen, die ter kennisgeving en
bekrachtiging aan de gemeenteraad moeten worden voorgelegd:



besluit burgemeester van 03.06.2021 over de uitbreiding van de straten waar het dragen
van een mondmasker verplicht is tijdens de Baloise Belgium Tour op 11.06.2021;
besluit burgemeester van 14.06.2021 over de uitbreiding van de plaatsen waar het dragen
van een mondmasker verplicht is, met name in alle voor het publiek toegankelijke openbare
gebouwen.

4. Rapportering organisatiebeheersing juni 2021.
Artikel 219 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 bepaalt dat het
organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het
managementteam.
Artikel 219 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 bepaalt eveneens dat de
algemeen directeur hierover jaarlijks rapporteert aan de gemeenteraad en de OMW-raad.
Het overleg met het managementteam vond plaats op 07.06.2021.

Het document met referentie 25052021Rapportering OBS wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de
gemeenteraad.
5. Kennisgeving auditrapport Cyberveilige gemeente - ICT veiligheidsaudit.
In het kader van informatieveiligheid lanceerde Audit Vlaanderen in 2020 het initiatief ‘Cyberveilige
gemeenten’. Lokale besturen kunnen via cofinanciering van Vlaanderen een basisaudit laten
uitvoeren.
Deze basisaudit detecteert de belangrijkste potentiële kwetsbaarheden op gebied van
cyberveiligheid.
Het college van burgemeester en schepenen besliste tijdens de zitting van 02.06.2020 dat deze audit
kon uitgevoerd worden.
Begin januari 2021 werd onze ICT-omgeving 3 dagen lang onderworpen aan diverse testen en
controles. Het resultaat van deze testen werd opgenomen in bijgevoegd eindrapport.
6. Kennisgeving Auditrapport thema-audit omgevingsvergunningen.
In 2020 heeft Audit Vlaanderen een nieuwe thema-audit opgestart, namelijk
omgevingsvergunningen.
Stad Scherpenheuvel-Zichem heeft gefungeerd als piloot voor deze audit.
Als bijlage vindt u de presentatie van de exitmeeting met de toelichting van het ganse proces en het
definitieve auditrapport.
Financiële dienst.
7. Adviesverlening over de jaarrekening 2020 van het AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem.
Artikel 38 van de gecoördineerde statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium
Scherpenheuvel-Zichem bepaalt:
§1. De raad van bestuur spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van het
boekjaar, volgend op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.
§2. De gemeenteraad brengt advies uit bij de jaarrekening van het bedrijf.
Indien de gemeenteraad geen advies heeft verstuurd aan de raad van bestuur binnen de termijn
van vijftig dagen, die ingaat op de dag na ontvangst van de jaarrekening door het
gemeentebestuur, wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.
De jaarrekening 2020 van het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem
werd vastgesteld door de raad van bestuur op 07.06.2021 en wordt voor advies voorgelegd aan de
gemeenteraad.
8. Vaststelling jaarrekening 2020.
De gemeenteraad spreekt zich in de loop van het eerste semester van het financiële boekjaar dat
volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft uit over de vaststelling van de
jaarrekening.
De gemeente en haar OCMW vormen samen 1 rapporteringsentiteit en maken een geïntegreerde
jaarrekening. Juridisch blijven het echter 2 afzonderlijke entiteiten. Daarom stemmen de
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn elk over hun deel van de gezamenlijke

jaarrekening. De gemeenteraad keurt het deel van de jaarrekening zoals vastgesteld door de raad
voor maatschappelijk welzijn goed en stelt zo de gezamenlijke jaarrekening van de gemeente en het
OCMW definitief vast.
De (verplichte) gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen van het OCMW bestaat niet
langer in BBC2020. Het financieel evenwicht wordt nu enkel geconsolideerd beoordeeld. De stad
moet er wel voor zorgen dat het OCMW haar financiële verplichtingen kan nakomen. Dat betekent
dat het OCMW minstens voldoende liquiditeiten moet hebben om alle betalingen te kunnen
uitvoeren. De geldtransferten die daarvoor worden gedaan van de stad naar het OCMW worden
geboekt op de interne rekening-courant. Op het einde van het boekjaar wordt beoordeeld welk deel
van dit bedrag wordt beschouwd als ‘tussenkomst in het tekort van het OCMW’. Deze tussenkomst
maakt deel uit van de resultaatsverwerking en is terug te vinden in schema T5.
Jaarrekening 2020 is bijgevoegd als bijlage bij de beslissing van de raad en wordt aan alle raadsleden
bezorgd.
De bijlagen bij de jaarrekening, die zijn opgemaakt door Q&A naar aanleiding van de controle bij de
afsluiting van 2020, zijn bijgevoegd als documentatie bij het dossier in Cobra, samen met de andere
documentatie.
9. Rapporteringen van de financieel directeur.
Het decreet over het lokaal bestuur legt een aantal rapporteringen op aan de financieel directeur.
Artikel 177:
De financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid over de volgende aangelegenheden
aan de gemeenteraad:
- de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met
budgettaire en financiële impact
- het debiteurenbeheer
- de thesaurietoestand
- de liquiditeitsprognose
- de beheerscontrole
- de evolutie van de budgetten
- de financiële risico's.
HRM.
10. Goedkeuring organisatiestructuur en personeelskader.
De raden hebben in zitting van 13.12.2018 in uitvoering van het decreet over het lokaal bestuur een
gezamenlijk organogram van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn goedgekeurd. Dit organogram was een tijdelijk, louter technisch,
organogram waarbij beide organisaties in elkaar worden geschoven.
Bijgevoegd vindt de raad nu een ontwerp van een nieuwe organisatiestructuur met een gedetailleerd
personeelskader. Dit nieuwe ontwerp kwam tot stand na een intensief traject.
De raad wordt gevraagd deze nieuwe organisatiestructuur en het nieuwe personeelskader goed te
keuren.

Financiële dienst.
11. Adviesverlening jaarrekening 2020 kerkfabriek Sint-Jan Baptist Averbode.
De jaarrekening 2020 van kerkfabriek Sint-Jan Baptist Averbode sluit af met een exploitatieoverschot
van € 10.817,11 en geen investeringssaldo. Dit stemt overeen met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2020. De rekeninguittreksels per 31.12.2020 kunnen ingezien worden bij dienst
Financiën van de stad.
Vanaf 2016 worden de verrichtingen van de abdijkerk en de dorpskerk opgesplitst. De
werkingskosten voor de abdijkerk worden volledig terugbetaald door de abdij.
De kerkfabriek heeft in 2020 van de gemeente een toelage van € 5.582,69 ontvangen voor de
werkingskosten.
De kerkfabriek heeft in 2020 geen investeringen uitgevoerd.
12. Adviesverlening jaarrekening 2020 kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg.
De jaarrekening 2020 van kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg sluit af met een exploitatieoverschot van €
11.661,96 en een investeringsoverschot van € 0,01. Dit stemt overeen met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2020. De rekeninguittreksels per 31.12.2020 kunnen ingezien worden bij dienst
Financiën van de stad.
De kerkfabriek heeft in 2020 van de gemeente een toelage van € 14.185,72 ontvangen voor de
werkingskosten.
De kerkfabriek heeft in 2020 geen investeringen uitgevoerd.
13. Adviesverlening jaarrekening 2020 kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel.
De rekening 2020 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel sluit af met een
exploitatietekort van € 58.744,17 en een investeringsoverschot van € 644.851,69. Dit stemt overeen
met de stand van de financiële rekeningen op 31.12.2020. De rekeninguittreksels per 31.12.2020
kunnen ingezien worden bij dienst Financiën van de stad.
De kerkfabriek heeft in 2020 van de gemeente geen exploitatietoelage ontvangen. De
exploitatieontvangsten liggen als gevolg van de coronamaatregelen een stuk lager dan geraamd wat
zorgt voor en exploitatietekort.
Voor verschillende werken aan het privaat patrimonium werd in totaal € 264.517.57 betaald
waaronder € 22.326,92 voor de uitvoering van het landschapsbeheersplan en € 11.357,90 voor het
vellen en snoeien van bomen rond de basiliek. Voor de aanleg van de parking aan de Mariahal werd €
134.270,50 betaald aan de Vlaamse Landmaatschappij. Verder werd er voor verschillende projecten
€ 22.951,30 betaald aan erelonen van de ontwerper.
De gemeente betaalde in 2020 het gemeentelijk aandeel van € 15.000 in de uitvoering van het
landschapsbeheersplan. De Vlaamse overheid betaalde hiervoor € 7.082,77.

De kerkfabriek heeft in 2020 bouwgronden verkocht voor een totaal bedrag van € 208.530,38 en heft
een erfenis ontvangen van € 114.554,35. Dit zijn investeringsontvangsten.
Door de verkopen van verschillende gebouwen en gronden in de voorbije jaren is er een
investeringsoverschot in de jaarrekening. Een deel van dit overschot wordt gebruikt voor het
prefinancieren van de investeringsuitgaven in afwachting van de storting van de subsidies van de
Vlaamse overheid en van de gemeente en een deel voor het financieren van een eigen aandeel in de
investeringen. In totaal heeft de kerkfabriek al voor € 2.142.970 aan gronden verkocht. Dit bedrag
werd al voor het grootste deel gespendeerd.
14. Adviesverlening jaarrekening 2020 kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua
Schoonderbuken.
De rekening 2020 van kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua Schoonderbuken sluit af met een
exploitatieoverschot van € 14.855,04 en een investeringstekort van € 10.450,17. Dit stemt overeen
met de stand van de financiële rekeningen op 31.12.2020. De rekeninguittreksels per 31.12.2020
kunnen ingezien worden bij dienst Financiën van de stad.
De kerkfabriek heeft in 2020 van de gemeente een toelage van € 9.489,09 ontvangen voor de
werkingskosten.
De kerkfabriek heeft in 2020 herstellingswerken aan het dak van de kerk laten uitvoeren voor €
16.500,17. De tussenkomst van de provincie hiervoor bedraagt € 6.050,00. De investeringstoelage
van de stad werd begin 2021 betaald zodat er per 31.12.2020 een investeringstekort is.
Een vervallen belegging van 90.000 werd opnieuw belegd.
15. Adviesverlening jaarrekening 2020 kerkfabriek Sint-Pieter Testelt.
De jaarrekening 2020 van kerkfabriek Sint-Pieter Testelt sluit af met een exploitatieoverschot van €
1.203,36 en een investeringsoverschot van € 1.447,48. Dit stemt overeen met de stand van de
financiële rekeningen op 31.12.2020. De rekeninguittreksels per 31.12.2020 kunnen ingezien worden
bij dienst Financiën van de stad.
De kerkfabriek heeft in 2020 van de gemeente een exploitatietoelage van € 6.306,46 ontvangen voor
de werkingskosten.
De kerkfabriek heeft in 2020 € 6.620,21 betaald voor erelonen voor de dorpskerk en voor een
archeologienota. Er werden hiervoor geen investeringsfiches opgemaakt zodat deze investeringen
niet opgevolgd kunnen worden. De kerkfabriek heeft hiervoor ook geen investeringstoelagen
opgevraagd bij de stad.
In 2020 is er € 5.000 vrijgekomen van een belegging. De kerkfabriek heeft gronden verkocht voor een
totaal bedrag van € 12.200. Het investeringstekort uit het verleden is daardoor aangezuiverd.
16. Adviesverlening jaarrekening 2020 kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem.
De jaarrekening 2020 van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem sluit af met een exploitatieoverschot
van € 8.056,81 en een investeringstekort van € 5.702,11. Dit stemt overeen met de stand van de

financiële rekeningen op 31.12.2020. De rekeninguittreksels per 31.12.2020 kunnen ingezien worden
bij dienst Financiën van de stad.
De kerkfabriek heeft in 2020 van de gemeente een toelage van € 22.619,58 ontvangen voor de
werkingskosten.
De kerkfabriek heeft een renteloze lening van € 5.000 terugbetaald waardoor er een bijkomend
investeringstekort ontstaat.
17. Adviesverlening jaarrekening 2020 kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek.
De jaarrekening 2020 van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek sluit af met een exploitatieoverschot
van € 58.186,63 en een investeringsoverschot van € 19.595,80. Dit stemt overeen met de stand van
de financiële rekeningen op 31.12.2020. De rekeninguittreksels per 31.12.2020 kunnen ingezien
worden bij dienst Financiën van de stad.
De kerkfabriek heeft in 2020 van de gemeente een investeringstoelage ontvangen van € 30.932,11.
De kerkfabriek heeft in 2020 werken laten uitvoeren aan de monumentale pastorie voor een totaal
bedrag van € 31.508,40.
18. Aanpassing uitkering subsidies aan verenigingen als gevolg van corona-maatregelen.
Een aantal subsidies aan verenigingen wordt berekend op basis van een puntenverdeling. Die punten
zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder aantal activiteiten. Als gevolg van de coronamaatregelen van de hogere overheden staan die op een laag pitje. Aangezien de corona-maatregelen
niet voor elke sector dezelfde zijn, komt de puntenverdeling op basis van activiteiten sterk in het
gedrang voor het berekenen van de subsidies van werkingsperiode 2020-2021. Het bestuur wenst
hiervoor een regeling uit te werken zonder op dit moment alle subsidiereglementen aan te passen.
In het algemeen wordt gesteld dat de voorwaarden voor het verkrijgen van subsidies, zoals bepaald
in de verschillende subsidiereglementen, niet van toepassing zijn voor het uitkeren van de subsidies
voor de werkingsperiode 2020-2021. De subsidiebedragen blijven behouden zoals voorzien in het
meerjarenplan.
De verdeling van de subsidies wordt aangepast als volgt:
- De voorwaarden, die in de subsidiereglementen opgenomen zijn voor het bekomen van een
subsidie, zijn niet van toepassing voor de uitkering van de subsidies 2021 voor werkingsjaar 20202021.
- De puntenverdelingen volgens de verschillende criteria zoals bepaald in de subsidiereglementen
zijn niet van toepassing voor de uitkering van de subsidies 2021 voor werkingsperiode 2020-2021.
- De subsidies voor werkingsperiode 2020-2021 worden toegekend op basis van het gemiddelde
van de drie periodes 2018-2019, 2017-2018 en 2016-2017, zoals volgens de verdeling van de
subsidies uit het Vlaams noodfonds.
- Voor verenigingen die geen drie periodes werking hebben gehad, wordt enkel rekening gehouden
met de periodes waarin er wel een werking was.
- Nieuwe verenigingen voor werkingsperiode 2020-2021 krijgen een bedrag dat wordt berekend als
het gemiddelde van alle andere subsidies binnen dezelfde categorie.

Deze regeling zal van toepassing zijn voor:
1.

Jeugd (reglementen van 30.12.2013)
Subsidieperiode: van 1 september van jaar n-1 tot en met 31 augustus van jaar n.
omschrijving
Jeugdhuizen
Jeugdbewegingen
Initiatieven kunst

2.

Welzijn (reglement van 05.12.2013)
Subsidieperiode: van 1 september van jaar n-1 tot en met 31 augustus van jaar n.
omschrijving
Welzijnsverenigingen

3.

bedrag
3.150

Ontwikkelingssamenwerking (reglement van 23.10.2013)
Subsidieperiode: van 1 juli n-1 tot en met 30 juni van jaar n.
omschrijving
11.11.11
Verenigingen
ontwikkelingssamenwerking

5.

bedrag
5.000

Senioren (reglement van 05.12.2013)
Subsidieperiode: van 1 september van jaar n-1 tot en met 31 augustus van jaar n.
omschrijving
Seniorenverenigingen

4.

bedrag
3.350
6.900
3.600

bedrag
1.500
22.500

Cultuur (reglement van 25.06.2015)
Subsidieperiode: van 1 september van jaar n-1 tot en met 31 augustus van jaar n.
omschrijving
Carnavalsverenigingen
Harmonies en fanfares
Amateurkunsten
Erfgoed-en genealogische verenigingen
Socio-culturele en hobbyverenigingen
Vaderlandslievende verenigingen

bedrag
3.240
4.670
5.000
1.500
9.500
2.000

Voor Cultuur zijn de volgende bijkomende bepalingen van toepassing:
- Aan fanfares en harmonies wordt het basisbedrag uitgekeerd van € 700 indien werking en
leden hoofdzakelijk op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem en € 350 indien
werking en leden op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem en op het grondgebied
van een andere gemeente. De subsidie van € 120 euro voor opluisteren van Te Deum ter
gelegenheid van Koningsdag te Scherpenheuvel wordt niet uitgekeerd.

-

De subsidies voor de organisatie van carnavalstoeten worden niet uitgekeerd aangezien die
niet konden georganiseerd worden.

Voor Sport geldt een afwijkende regeling:
6.

Sport (reglement van 31.05.2018)
Subsidieperiode: van 1 juli van jaar n-1 tot en met 30 juni van jaar n.
omschrijving
Basissubsidie
Omkadering
Ondersteuning van
sportraad/sportdienst (*)
Ondersteuning sportbegeleiders
Ondersteuning jeugdsportbegeleiders

bedrag
14.000
3.000
8.000
3.000
10.000

Voorstel uitkering subsidies 2021:
- Subsidies uit te keren op basis van het subsidiereglement van 31.05.2018.
- Er wordt afgeweken van de aanvraagprocedure, die is opgenomen in het subsidiereglement
van 31.05.2018. Het indienen van het subsidiedossier dient te gebeuren in één keer, vóór 1
juli van het begrotingsjaar waarop de subsidies betrekking hebben.
19. Uitkering van 10 % bijkomende werkingssubsidies aan verenigingen.
De wereldwijde pandemie en het coronavirus beïnvloeden het verenigingsleven, ook in 2021, nog
sterk. Daarom opteert het lokale bestuur om de verenigingen een extra impuls te geven.
Het lokale bestuur verhoogt voor 2021 de huidige werkingssubsidies met 10%. Vorig jaar konden we
rekenen op extra middelen vanuit het Vlaamse Noodfonds, die integraal werden verdeeld over alle
verenigingen. Gezien deze ondersteuning voor dit jaar niet wordt herhaald, verhogen we zelf onze
werkingssubsidies. Een extra injectie, vanuit de eigen middelen, in een belangrijke motor van onze
maatschappij : het verenigingsleven.
Er wordt bijkomend 10 % van de toegestane werkingssubsidies, zoals verdeeld volgens het besluit
van de gemeenteraad van vandaag, uitgekeerd aan:
Jeugdverenigingen
Jeugdhuizen/-clubs
Erkende sportverenigingen
Harmonies en fanfares
Amateurkunsten (met uitzondering van de fanfares en harmonieën), hobby- en
erfgoedverenigingen, genealogische, socio-culturele en vaderlandslievende verenigingen
Seniorenverenigingen
Welzijnsverenigingen
De Vlaamse Noord-Zuid beweging en de projecten van ontwikkelingssamenwerking die vallen
onder projectsubsidies voor permanente werking.
Secretariaat.
20. Goedkeuring reglement voor een tussenkomst in de aanschaf van een CO2-meter.

Na een lange periode van verplichte sluiting ingevolge de maatregelen ter bestrijding van het
coronavirus, werden stelselmatig bepaalde beroepssectoren heropgestart. Het buitenplan dat het
overlegcomité aankondigde, betekende ook een gedeeltelijke heropstart van de horeca. Nieuwe
versoepelingen vanaf 9 juni maakten het mogelijk dat ook de binnenruimten van horecazaken
opnieuw kunnen wordt aangewend voor de consumenten.
Belangrijk bij deze heropstart van de “binnenruimtes” in de horecasector is ventilatie en verluchting.
Voor horeca-uitbaters wordt een CO2-meter verplicht. CO2 is immers een indicator van de
luchtkwaliteit die in een ruimte aanwezig is.
Het bestuur wenst de ondernemers die actief zijn in de sectoren waar een CO2-meter verplicht is,
ondersteunen. Daarvoor voorziet het bestuur een tegemoetkoming in de helft van de
aankoopwaarde met een maximum van 50,00 euro per aanvrager. De subsidie zal worden uitbetaald
na het voorleggen van een recente factuur.
De raad wordt gevraagd dit reglement goed te keuren.
Financiële dienst.
21. Aanpassing van het belastingreglement op de inzameling en verwerking van het huishoudelijk
afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, zowel voor de inzameling huis-aan-huis, op
afroep of op het recyclagepark.
Het belastingreglement wordt aangepast volgens de laatste wijzigingen bij Ecowerf.
De kost voor aanbieden van matrassen wordt geschrapt.
De roze zakken worden niet meer verkocht en zachte plastics worden niet apart meer verzameld.
Alles mag vanaf nu in de blauwe PMD-zakken.
22. Goedkeuring van het aangepaste huishoudelijk reglement voor kinderopvang- en
vrijetijdsinitiatieven.
Het huishoudelijk reglement kinderopvang- en vrijetijdsinitiatieven wordt aangepast zodat de
diensten van de stad en van het OCMW onderling gegevens kunnen uitwisselen over de gezinnen die
gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang en die de facturen hiervoor niet betalen.
De sociale dienst van het OCMW kan op twee manieren samenwerken met dienst Financiën.
Enerzijds kan het OCMW nagaan of de debiteur van de stad bij hen gekend is. Anderzijds kunnen zij
de debiteuren actief gaan benaderen. Op die manier kan er ook nagegaan worden of er buiten de
financiële problemen nog andere problematieken spelen.
Stad en OCMW zijn twee aparte juridische entiteiten waarbij vooral voor het OCMW bijzondere
regels gelden voor het beschermen van de privacy van hun cliënten. Dit heeft tot gevolg dat de
gegevens van hun cliënten niet zomaar kunnen gedeeld worden met andere diensten. Om dit toch
mogelijk te maken, werd toestemming gevraagd aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
Het informatieveiligheidscomité van de kamer sociale zekerheid en gezondheid staat toe dat er
rechtstreekse uitwisseling is van gegevens tussen de stadsdiensten en het OCMW, zonder
tussenkomst van de Kruispuntbank, in het kader van debiteurenbeheer. Aan de uitwisseling van de
persoonsgegevens zijn enkele voorwaarden verbonden:

-

De uitwisseling mag enkel in het kader van het debiteurenbeheer van de stad.
Enkel relevante gegevens mogen worden uitgewisseld.
Dit moet opgenomen worden in het huishoudelijk reglement van BKO en Onderwijs.
De gegevens mogen niet langer dan nodig bijgehouden worden en uiterlijk 5 jaar.
Bij de verwerking van de gegevens moet rekening gehouden worden met de regelgeving tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Om de uitwisseling van gegevens mogelijk te maken, wordt volgende bepaling in het huishoudelijk
reglement toegevoegd:
“In het kader van het debiteurenbeheer voor de facturen van de buitenschoolse kinderopvang
kunnen de stad en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Scherpenheuvel-Zichem
overgaan tot de onderlinge uitwisseling van persoonsgegevens. De partijen beogen met hun
samenwerking het bijstaan van de burgers vóór de inschakeling van een gerechtsdeurwaarder, die
bijkomende kosten met zich brengt, en het opsporen van eventuele andere problematieken, in het
kader van de preventieve hulpverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. De
uitwisseling van persoonsgegevens heeft derhalve tot doel om het debiteurenbeheer te
optimaliseren door anticiperend schuldenaars met betalingsproblemen te helpen en te begeleiden.
De stadsdiensten en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn houden de onderling
uitgewisselde persoonsgegevens bij zolang dat nodig is voor het regelen van het debiteurenbeheer
van de stad en het verlenen van bijstand aan de schuldenaars door het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn en uiterlijk tot vijf jaar na de aanvang van de verwerking ervan.”
Deze bepaling wordt eveneens opgenomen in het schoolreglement voor het debiteurenbeheer van
de schoolfacturen.
Dienst onderwijs.
23. Goedkeuring facultatieve vrije dagen schooljaar 2021-2022.
Een voorstel betreffende de facultatieve vrije dagen in het onderwijs voor het schooljaar 2021-2022
werd ter onderhandeling voorgelegd aan het ABOC en ter overleg aan de schoolraad met een
protocol van akkoord tot gevolg. In bijlage dit protocol en het verslag van de schoolraad.
De facultatieve vrije dagen voor het schooljaar 2021-2022 worden ter goedkeuring voorgelegd aan
de gemeenteraad.
De facultatieve vrije dagen voor de gemeentelijke basisscholen Scherpenheuvel-Zichem zijn:
Maandag 4.10.2021 en maandag 07.02.2022.
24. Aanwending van het lestijdenpakket voor het schooljaar 2021-2022.
Vanaf schooljaar 2021-2022 is het lestijdenpakket voor beide gemeentelijke basisscholen
Scherpenheuvel-Zichem berekend op de telling van 1 februari (van dit schooljaar) en is bijgevolg
definitief.
Een voorstel betreffende het lestijdenpakket in het onderwijs voor het schooljaar 2021-2022 werd
ter onderhandeling voorgelegd aan het ABOC en ter overleg aan de schoolraad met een protocol van
akkoord tot gevolg. In bijlage dit protocol en het verslag van de schoolraad. In bijlage dit protocol.
Het lestijdenpakket voor het schooljaar 2021-2022 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.
In bijlage het lestijdenpakket voor het schooljaar 2021-2022.

25. Goedkeuring aanvraag ten laste neming voor 47/24 lestijden uit de werkingstoelagen voor de
gemeentelijke basisscholen Scherpenheuvel-Zichem.
Het lestijdenpakket bevat onvoldoende lestijden/uren om de continuïteit voor schooljaar 2021-2022
te kunnen waarborgen. Er wordt dan ook door de directies gevraagd om uitbreiding hiervan.
In bijlage de nota aan de gemeenteraad met de motivering van de directies voor de aanvraag tot de
ten laste neming van 47/24 lestijden voor de gemeentelijke basisscholen Scherpenheuvel-Zichem
vanaf 01.09.2021.
26. Goedkeuring extra-muros activiteiten schooljaar 2021-2022.
Een voorstel betreffende de extra-muros activiteiten in het onderwijs voor het schooljaar 2021-2022
werd ter onderhandeling voorgelegd aan het ABOC met een protocol tot gevolg. In bijlage dit
protocol.
De extra-muros activiteiten voor het schooljaar 2021-2022 worden ter goedkeuring voorgelegd aan
de gemeenteraad.
De extra-muros activiteiten voor het schooljaar 2021-2022 zijn:
Zeeklas Zichem + Keiberg
Datum: van 20 september t.e.m. 24 september 2021
Klas 5 + 6 Het Reigersnest, St.-Idesbald – Koksijde
Plattelandsklas Testelt
Datum: van 13 september t.e.m. 17 september 2021
Klas 5 + 6 De Boerekreek, Sint-Jan-in-Eremo

27. Goedkeuring arbeidsreglement gemeentelijke basisschool 1 (Testelt) en 2 (Zichem-KeibergScherpenheuvel).
Het bestaande arbeidsreglement voor de personeelsleden van de Gemeentelijke Basisschool
Scherpenheuvel-Zichem diende aangepast te worden.
Het nieuwe arbeidsreglement werd ter onderhandeling voorgelegd aan het ABOC op 08.06.2021 met
een protocol tot gevolg.
In bijlage dit protocol.
Het nieuwe arbeidsreglement met ref. O/NV/2021/AR wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.
In bijlage het nieuwe arbeidsreglement voor de personeelsleden van de Gemeentelijk Basisschool 1
(Testelt) en 2 (Zichem-Keiberg-Scherpenheuvel).
28. Goedkeuring schoolreglement ref. O/NV/2021/SR.
Het gewijzigde schoolreglement samen met het pedagogisch project en de infobrochure, is ter
overleg voorgelegd aan de schoolraad op 08.06.2021.
In bijlage het schoolreglement van de Gemeentelijke Basisschool 1 (Testelt) en de Gemeentelijke
Basisschool 2 (Zichem-Keiberg-Scherpenheuvel).
De wijzigingen zijn in het blauw gemarkeerd.

Een extra woordje uitleg bij artikel 30:
Het schoolreglement wordt aangepast zodat de diensten van de stad en van het OCMW onderling
gegevens kunnen uitwisselen over de gezinnen die gebruik maken van de buitenschoolse
kinderopvang en die de facturen hiervoor niet betalen.
De sociale dienst van het OCMW kan op twee manieren samenwerken met dienst Financiën.
Enerzijds kan het OCMW nagaan of de debiteur van de stad bij hen gekend is. Anderzijds kunnen zij
de debiteuren actief gaan benaderen. Op die manier kan er ook nagegaan worden of er buiten de
financiële problemen nog andere problematieken spelen.
Stad en OCMW zijn twee aparte juridische entiteiten waarbij vooral voor het OCMW bijzondere
regels gelden voor het beschermen van de privacy van hun cliënten. Dit heeft tot gevolg dat de
gegevens van hun cliënten niet zomaar kunnen gedeeld worden met andere diensten. Om dit toch
mogelijk te maken, werd toestemming gevraagd aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
Het informatieveiligheidscomité van de kamer sociale zekerheid en gezondheid staat toe dat er
rechtstreekse uitwisseling is van gegevens tussen de stadsdiensten en het OCMW, zonder
tussenkomst van de Kruispuntbank, in het kader van debiteurenbeheer. Aan de uitwisseling van de
persoonsgegevens zijn enkele voorwaarden verbonden:
De uitwisseling mag enkel in het kader van het debiteurenbeheer van de stad.
Enkel relevante gegevens mogen worden uitgewisseld.
Dit moet opgenomen worden in het huishoudelijk reglement van BKO en Onderwijs.
De gegevens mogen niet langer dan nodig bijgehouden worden en uiterlijk 5 jaar.
Bij de verwerking van de gegevens moet rekening gehouden worden met de regelgeving tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Om de uitwisseling van gegevens mogelijk te maken, wordt volgende bepaling in het huishoudelijk
reglement toegevoegd:
“In het kader van het debiteurenbeheer kunnen de stad en het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn van Scherpenheuvel-Zichem overgaan tot de onderlinge uitwisseling van
persoonsgegevens. De partijen beogen met hun samenwerking het bijstaan van de burgers vóór de
inschakeling van een gerechtsdeurwaarder, die bijkomende kosten met zich brengt, en het opsporen
van eventuele andere problematieken, in het kader van de preventieve hulpverlening door de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn. De uitwisseling van persoonsgegevens heeft derhalve
tot doel om het debiteurenbeheer te optimaliseren door anticiperend schuldenaars met
betalingsproblemen te helpen en te begeleiden. De stadsdiensten en het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn houden de onderling uitgewisselde persoonsgegevens bij zolang dat nodig is
voor het regelen van het debiteurenbeheer van de stad en het verlenen van bijstand aan de
schuldenaars door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en uiterlijk tot vijf jaar na de
aanvang van de verwerking ervan.”
Cultuurdienst.
29. Goedkeuring van de overeenkomst van de Interlokale Hagelandse Academie voor Beeldende
Kunst.
Aanleiding, context en argumentatie
Het decreet lokaal bestuur bepaalt in artikel 388 dat de bepalingen rond intergemeentelijke
samenwerking van toepassing zijn op de samenwerkingsverbanden van gemeenten waarvan het hele
ambtsgebied binnen de grenzen van het Vlaamse Gewest valt. Zodra twee of meer gemeenten een

samenwerkingsverband willen aangaan (zoals het structureel aanbieden van onderwijs op het
grondgebied van een andere gemeente), moeten deze gemeenten zich schikken naar de bepalingen
van dit decreet. Dit betekent dat gemeentebesturen uit het Vlaams gewest met vestigingsplaatsen in
een andere gemeente van het Vlaams gewest zich moeten schikken naar de bepalingen van het
Decreet Lokaal Bestuur. De lichtste vorm van samenwerking (zonder rechtspersoonlijkheid) is de
interlokale vereniging.
De twee Hagelandse Academies (HAMW en HABK) zijn sinds 1 september 2001 georganiseerd als
intergemeentelijke samenwerking. Deze overeenkomst is ondertussen afgelopen en kon niet meer
verlengd worden omwille van niet conform met het decreet lokaal bestuur en BBC 2020.
Aangezien stad Diest en stad Aarschot beide schoolbestuur zijn van een academie namen zij het
initiatief om twee nieuwe volledig overeenkomsten uit te werken. Deze vernieuwde
overeenkomsten scheppen een duidelijk en transparant kader voor de financiering van beide
interlokale verenigingen. Daarnaast wordt duidelijk aangegeven wat de verantwoordelijkheden van
zowel de beherende als de deelnemende gemeenten zijn. Het kernidee achter de nieuwe
overeenkomst is dat elke gemeente van de samenwerking op een gelijkwaardige manier bijdraagt
aan de werking van de interlokale vereniging en dus van de academies. Dit wordt gerealiseerd door
de werkings- en personeelsbudgetten zoveel mogelijk te centraliseren. Deelnemenede gemeenten
betalen een dotatie aan de beherende gemeente. De dotatie wordt berekend door het totaal van de
geraamde kosten te verdelen à rato van het totaal van het aantal inschrijvingen per vestigingsplaats
per gemeente.
Het belangrijkste verschil met de vorige overeenkomst is de evolutie van een volledige
gedecentraliseerde naar een gecentraliseerde werking op vlak van onder andere financiën en nietgesubsidieerd personeel. Daarnaast wordt er een duidelijk budgettair kader vastgelegd dat op basis
van leerlingenaantallen bepaalt over hoeveel budget een interlokale vereniging jaarlijks minimaal kan
beschikken. Deze manier van werken is naar analogie met de subsidies die de schoolbesturen vanuit
de Vlaamse Regering ontvangen om deeltijds kunstonderwijs te organiseren. De werkwijze zal leiden
tot meer vrijheid voor de directeuren om een solide personeels- en financieel beleid te voeren en
komt de werking van beide academies ten goede.
Aangezien stad Aarschot schoolbestuur is voor HABK treedt zij op als beherende gemeente van de
interlokale vereniging HABK.
30. Goedkeuring van de overeenkomst van de Interlokale Hagelandse Academie voor Muziek en
Woord.
Aanleiding, context en argumentatie
Het decreet lokaal bestuur bepaalt in artikel 388 dat de bepalingen rond intergemeentelijke
samenwerking van toepassing zijn op de samenwerkingsverbanden van gemeenten waarvan het hele
ambtsgebied binnen de grenzen van het Vlaamse Gewest valt. Zodra twee of meer gemeenten een
samenwerkingsverband willen aangaan (zoals het structureel aanbieden van onderwijs op het
grondgebied van een andere gemeente), moeten deze gemeenten zich schikken naar de bepalingen
van dit decreet. Dit betekent dat gemeentebesturen uit het Vlaams gewest met vestigingsplaatsen in
een andere gemeente van het Vlaams gewest zich moeten schikken naar de bepalingen van het
Decreet Lokaal Bestuur. De lichtste vorm van samenwerking (zonder rechtspersoonlijkheid) is de
interlokale vereniging.

De twee Hagelandse Academies (HAMW en HABK) zijn sinds 1 september 2001 georganiseerd als
intergemeentelijke samenwerking. Deze overeenkomst is ondertussen afgelopen en kon niet meer
verlengd worden omwille van niet conform met het decreet lokaal bestuur en BBC 2020.
Aangezien stad Diest en stad Aarschot beide schoolbestuur zijn van een academie namen zij het
initiatief om twee nieuwe volledig overeenkomsten uit te werken. Deze vernieuwde
overeenkomsten scheppen een duidelijk en transparant kader voor de financiering van beide
interlokale verenigingen. Daarnaast wordt duidelijk aangegeven wat de verantwoordelijkheden van
zowel de beherende als de deelnemende gemeenten zijn. Het kernidee achter de nieuwe
overeenkomst is dat elke gemeente van de samenwerking op een gelijkwaardige manier bijdraagt
aan de werking van de interlokale vereniging en dus van de academies. Dit wordt gerealiseerd door
de werkings- en personeelsbudgetten zoveel mogelijk te centraliseren. Deelnemenede gemeenten
betalen een dotatie aan de beherende gemeente. De dotatie wordt berekend door het totaal van de
geraamde kosten te verdelen à rato van het totaal van het aantal inschrijvingen per vestigingsplaats
per gemeente.
Het belangrijkste verschil met de vorige overeenkomst is de evolutie van een volledige
gedecentraliseerde naar een gecentraliseerde werking op vlak van onder andere financiën en nietgesubsidieerd personeel. Daarnaast wordt er een duidelijk budgettair kader vastgelegd dat op basis
van leerlingenaantallen bepaalt over hoeveel budget een interlokale vereniging jaarlijks minimaal kan
beschikken. Deze manier van werken is naar analogie met de subsidies die de schoolbesturen vanuit
de Vlaamse Regering ontvangen om deeltijds kunstonderwijs te organiseren. De werkwijze zal leiden
tot meer vrijheid voor de directeuren om een solide personeels- en financieel beleid te voeren en
komt de werking van beide academies ten goede.
Aangezien stad Diest schoolbestuur is voor HAMW treedt zij op als beherende gemeente van de
interlokale vereniging HAMW.
31. Kennisgeving van de wijziging in de samenstelling van het beheersorgaan van het
gemeenschapscentrum van Scherpenheuvel-Zichem.
Elke wijziging in de samenstelling van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum moet
meegedeeld worden aan de gemeenteraad (art. 7.2 van het organiek reglement).
Marilyn Vancayseele heeft ontslag genomen als vertegenwoordiger van het Vlaams Belang van
Scherpenheuvel-Zichem en wordt vervangen door Joris De Vriendt.
32. Goedkeuring van de aangepaste statuten van de projectvereniging de Merode.
De projectvereniging de Merode wenst de statuten aan te passen naar aanleiding van de wijziging
van de maatschappelijke zetel van de projectvereniging de Merode.
De zetel is verzet naar Pater Beckxstraat 3, 3271 Scherpenheuvel-Zichem.
De aanpassing is voorzien in artikel 2 van de statuten.
Stedenbouw.
33. Voorlopige aanvaarding van de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Op 24.11.2020 heeft de plenaire vergadering plaats gehad van het voorontwerp van de gedeeltelijke
herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (zie bijgevoegd verslag van de plenaire
vergadering).
Het voorontwerp van de gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd
op 26.04.2021 voorwaardelijk aanvaard door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
(zie bijgevoegd verslag van de Gecoro).
Het voorontwerp van gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd
door het studiebureau aangepast aan de opmerkingen van de provincie Vlaams-Brabant, het
Departement Omgeving en de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.
Het aangepast voorontwerp van de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kan
bijgevolg voorgelegd worden aan de gemeenteraad voor voorlopige aanvaarding.
Na de voorlopige aanvaarding dient het ontwerp van gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan nog onderworpen te worden aan een openbaar onderzoek van 90 dagen met
één informatie- en inspraakvergadering.
Grondgebiedzaken.
34. Goedkeuring voorwaarden aanstellen dakwerker sporthallen Averbode en Scherpenheuvel
De platte daken van de sporthal van Averbode en Scherpenheuvel zijn in een slechte toestand.
Daarom werd er een dossier voorbereid voor de vernieuwing van de platte daken boven de hallen.
Voor de sporthal van Scherpenheuvel is er eveneens een onderdeel voorzien voor het vernieuwen
van het platte dak boven de cafetaria en berging. Het is de bedoeling op beide locaties de
sporthal/cafetaria tijdens de werken in gebruik te houden.
Om meer zekerheid te hebben naar uitvoering van de werken werd de opdracht opgesplitst in 2
percelen met elk een indicatieve raming van:
- Perceel 1: sportcomplex Averbode – hoofddak: € 225.483,50 incl. btw
- Perceel 2: sportcomplex Scherpenheuvel: € 417.679,90 incl. btw
o Deel A: hoofddak
o Deel B: gedeelte dak berging + cafetaria
Totaal: € 643.163,40 incl. btw
Als gunningswijze wordt geopteerd voor een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking.
Het is de bedoeling om deze werken uit te voeren in het voorjaar van 2022.
Ook alle technische voorwaarden staan beschreven in het bestek OHopdr 21-004.
35. Goedkeuring van een concessiecontract met de NMBS voor de aanleg van een wandelpad en
groenzone op eigendom van de NMBS ter hoogte van het station van Zichem.
In functie van de ontwikkeling van de erfgoedwandeling binnen het landinrichtingsplan ‘Poort
Scherpenheuvel’ in samenwerking met VLM is er een herinrichting ter hoogte van het station van
Zichem bestaande uit
1. Herinrichting van enkel bestaande parkeerstroken door aanleg van groen;
2. Herinrichting van braakland voor wandelpad en groendzone.

Deze werken zijn uitgevoerd op gronden die eigendom zijn van de NMBS. Het college van
burgemeester en schepenen heeft in zitting van 6 april 2021 principieel ingestemd een
bezettingsovereenkomst af te sluiten met de NMBS voor de aanleg van een wandelpad en groenzone
voor een periode van 25 jaren (start 2021 – einde 2046) tegen een jaarlijkse vergoeding van 350,euro per jaar.
De NMBS heeft een concessiecontract nr. 205839 opgesteld waarin de voorwaarden staan opgesomd
die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De kosten verbonden aan deze
overeenkomst, zijnde de jaarlijkse vergoeding van 350,- euro en de éénmalige kost van bodemattest
(54,- euro), zijn ten laste van de stad. De looptijd van de contract gaat in op 01.02.2021 en eindigt op
31.01.2046.

Mondelinge vragen
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