NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 31 JANUARI 2019
Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

Arlette Sannen: raadslid verontschuldigd voor agendapunt 8;
Koen Vranken: raadslid verontschuldigd voor agendapunt 1

Afwezig:
De voorzitter van de gemeenteraad, Marleen Van Meeuwen, opent de vergadering om 20.00 uur.
Openbare zitting

1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 13.12.2018.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid art. 33;
Gelet op het ontwerp van notulen van de zitting van 13.12.2018.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Annelies Ooms, AnneSophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Christini Gounakis, Pieter Boudry, Rita Devos
Neen:
Onthouding:
Joris De Vriendt, Suzy Wouters, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Rudi Vancauwenbergh
Besluit:
Art.1.
De notulen van de zitting van 13.12.2018 worden goedgekeurd.
2. Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid art. 33;
Gelet op het ontwerp van notulen van de zitting van 02.01.2019;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:

Art. 1..

De notulen van de zitting van 02.01.2019 worden goedgekeurd.

3. vzw Leaderwerking Hageland: aanstelling van een vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering en de plaatselijke groep Hageland+.
Gelet op het decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur;
Overwegende dat de stad lid is van de vzw Leaderwerking Hageland;
Overwegende dat de stad een vertegenwoordiger dient aan te duiden om de stad te
vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de vzw en de plaatselijke groep Hageland+;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Manu Claes (vertegenwoordiger)
Manu Claes
Ja:
27
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Manu Claes, wonende te Mettebeemden 6, 3272 Scherpenheuvel-Zichem, burgemeester,
wordt aangeduid als van de stad om de stad te vertegenwoordigen in de algemene
vergadering en de plaatselijke groep Hageland+ van de vzw Leaderwerking Hageland.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van de vzw Leaderwerking
Hageland, Provincieplein 1, 3010 Leuven.
4. vzw Regionaal Landschap Noord-Hageland: aanstelling van twee vertegenwoordigers,
tevens kandidaat-bestuurders.
Gelet op het decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij de vzw Regionaal Landschap Noord-Hageland;
Gelet op de mail van de vzw van 01.01.2019 waarin wordt gevraagd namen te bezorgen van
stemgerechtigde vertegenwoordigers en plaatsvervangers en kandidaat-bestuurders;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Nico Bergmans (vertegenwoordiger)
- Marleen Van Meeuwen (vertegenwoordiger)
- Kris Peetermans (plaatsvervangend vertegenwoordiger)
- Anne-Sophie Weckx (plaatsvervangend vertegenwoordiger)
Nico Bergmans
Ja:
27
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Marleen Van Meeuwen
Ja:
24
Neen:
1
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Kris Peetermans
Ja:
27
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Anne-Sophie Weckx
Ja:
26
Neen:
0
Onthoudingen:
1
Ongeldig:
0
Besluit:

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.
Art. 4.

Art. 5.

Nico Bergmans, wonende te Weefbergstraat 25, 3271 Scherpenheuvel-Zichem, schepen,
wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad Scherpenheuvel-Zichem bij de
algemene vergaderingen van de vzw Regionaal Landschap Noord-Hageland. Betrokkene is
eveneens kandidaat-bestuurder.
Marleen Van Meeuwen, wonende te Ernest Claesstraat 51, 3271 Scherpenheuvel-Zichem,
voorzitter van de gemeenteraad, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad
Scherpenheuvel-Zichem bij de algemene vergaderingen van de vzw Regionaal Landschap
Noord-Hageland. Betrokkene is eveneens kandidaat-bestuurder.
Kris Peetermans, wonende te Oude Bergstraat 45, 3271 Scherpenheuvel-Zichem, schepen,
wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad ScherpenheuvelZichem bij de algemene vergaderingen van de vzw Regionaal Landschap Noord-Hageland.
Anne-Sophie Weckx, wonende te Molenstraat 24 bus 2, 3270 Scherpenheuvel-Zichem,
gemeenteraadslid, wordt aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad
Scherpenheuvel-Zichem bij de algemene vergaderingen van de vzw Regionaal Landschap
Noord-Hageland
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van de vzw Regionaal Landschap
Noord-Hageland, Huize Hageland, Oudepastoriestraat 22, 3390 Tielt-Winge.

5. Kerkfabriek Sint-Jan Baptist Averbode: akteneming budgetwijziging 2018.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van de budgetwijziging van de kerkfabriek op
voorwaarde dat de budgetwijziging past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 26.07.2018 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budgetwijziging 2018 van kerkfabriek Sint Jan-Baptist Averbode, goedgekeurd door de
kerkraad in zitting van 30.06.2018, ingediend bij de gemeente op 04.01.2019 en die als bijlage bij dit
besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 14.11.2018 van het erkend representatief orgaan over budgetwijziging
2018 van kerkfabriek Sint Jan-Baptist Averbode;
Overwegende dat de budgetwijziging past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals gewijzigd door de
kerkraad in zitting van 24.08.2015 en aangepast door de gemeenteraad in zitting van 26.11.2015;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budgetwijziging 2018 van kerkfabriek Sint-Jan Baptist
Averbode, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 30.06.2018, ingediend bij de
gemeente op 04.01.2019 en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2.
De gemeentelijke toelagen worden vastgesteld op € 8.999,70 voor exploitatie en € 0,00 voor
investeringen.
Art. 3.
Deze beslissing wordt ter kennis gebracht aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en
het erkend representatief orgaan.
6. Kerkfabriek Sint-Jan Baptist Averbode: akteneming budget 2019.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de

erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 26.07.2018 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budget 2019 van kerkfabriek Sint Jan-Baptist Averbode, goedgekeurd door de kerkraad in
zitting van 30.06.2018, ingediend bij de gemeente op 04.01.2019 en dat als bijlage bij dit besluit is
gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 14.11.2018 van het erkend representatief orgaan over budget 2019
van kerkfabriek Sint Jan-Baptist Averbode;
Overwegende dat het budget past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals gewijzigd door de kerkraad
in zitting van 24.08.2015 en aangepast door de gemeenteraad in zitting van 26.11.2015;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budget 2019 van kerkfabriek Sint-Jan Baptist Averbode,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 30.06.2018, ingediend bij de gemeente op
04.01.2019 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2.
De gemeentelijke toelagen worden vastgesteld op € 9.112,07 voor exploitatie en € 0,00 voor
investeringen.
Art. 3.
Deze beslissing wordt ter kennis gebracht aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en
het erkend representatief orgaan.
7. Kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg: akteneming budget 2019.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 26.07.2018 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budget 2019 van kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van
29.08.2018, ingediend bij de gemeente op 04.01.2019 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 14.11.2018 van het erkend representatief orgaan over budget 2019
van kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg;
Overwegende dat het budget past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals goedgekeurd door de
kerkraad in zitting van 17.04.2013 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 05.12.2013;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budget 2019 van kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 29.08.2018, ingediend bij de gemeente op
04.01.2019 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2.
De gemeentelijke toelagen worden vastgesteld op € 7.867,25 voor exploitatie en € 0,00 voor
investeringen.
Art. 3.
Deze beslissing wordt ter kennis gebracht aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en
het erkend representatief orgaan.
8. Kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek: goedkeuring van meerjarenplanwijziging 2014-2019.

Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, in het bijzonder de artikelen 41 tot en met 44;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 05.09.2008, in het
bijzonder de artikelen 6 tot en met 16;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de meerjarenplannen van de kerkfabrieken en de wijzigingen ervan onderworpen
zijn aan het advies van het erkend representatief orgaan en aan de goedkeuring van de
gemeenteraad;
Gelet op het voorafgaand overleg van 26.07.2018 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 17.09.2018, ingediend bij de gemeente op 25.10.2018 en
dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 14.11.2018 van het erkend representatief orgaan over het gewijzigde
meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon,
Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Christini Gounakis, Rita Devos
Besluit:
Art. 1.
Het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 17.09.2018, ingediend bij de gemeente op
25.10.2018 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennis gebracht aan de provinciegouverneur, het centraal
kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
9. Kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek: akteneming budgetwijziging 2018.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van de budgetwijziging van de kerkfabriek op
voorwaarde dat de budgetwijziging past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 26.07.2017 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budgetwijziging 2018 van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek, goedgekeurd door de
kerkraad in zitting van 17.09.2018, ingediend bij de gemeente op 04.01.2019 en die als bijlage bij dit
besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 14.11.2018 van het erkend representatief orgaan over budgetwijziging
2018 van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek;

Overwegende dat de budgetwijziging past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals gewijzigd door de
kerkraad in zitting van 17.09.2018 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van vandaag;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budgetwijziging 2018 van kerkfabriek Sint-Michiel
Messelbroek, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 17.09.2018, ingediend bij de
gemeente op 04.01.2019 en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2.
De gemeentelijke toelagen worden vastgesteld op € 0,00 voor exploitatie en € 29.613,00
voor investeringen.
Art. 3.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
10. Kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek: akteneming budget 2019.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 26.07.2018 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budget 2019 van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek, goedgekeurd door de kerkraad in
zitting van 17.09.2018, ingediend bij de gemeente op 04.01.2019 en dat als bijlage bij dit besluit is
gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 14.11.2018 van het erkend representatief orgaan over budget 2019
van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek;
Overwegende dat het budget past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals gewijzigd door de kerkraad
in zitting van 17.09.2018 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van vandaag;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budget 2019 van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 17.09.2018, ingediend bij de gemeente op
04.01.2019 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2.
De gemeentelijke toelagen worden vastgesteld op € 0,00 voor exploitatie en € 29.000,00
voor investeringen.
Art. 3.
Deze beslissing wordt ter kennis gebracht aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en
het erkend representatief orgaan.
11. Kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua Okselaar: akteneming budget 2019.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;

Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 26.07.2018 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budget 2019 van kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua Okselaar, goedgekeurd
door de kerkraad in zitting van 25.09.2018, ingediend bij de gemeente op 04.01.2019 en dat als
bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 14.11.2018 van het erkend representatief orgaan over budget 2019
van kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua Okselaar;
Overwegende dat het budget past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals goedgekeurd door de
kerkraad in zitting van 09.08.2013 en aangepast door de gemeenteraad in zitting van 05.12.2013
(aanpassingen goedgekeurd door kerkraad in zitting van 15.04.2014);
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budget 2019 van kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius
van Padua Okselaar, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 25.09.2018, ingediend bij
de gemeente op 04.01.2019 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2.
De gemeentelijke toelagen worden vastgesteld op € 5.185,50 voor exploitatie en € 0,00 voor
investeringen.
Art. 3.
Deze beslissing wordt ter kennis gebracht aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en
het erkend representatief orgaan.
12. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel: aanpassing budgetwijziging 2018.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van de budgetwijziging van de kerkfabriek op
voorwaarde dat de budgetwijziging past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 26.07.2018 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budgetwijziging 2018 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel, goedgekeurd door
de kerkraad in zitting van 24.09.2018, ingediend bij de gemeente op 04.01.2019 en die als bijlage bij
dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 14.11.2018 van het erkend representatief orgaan over budgetwijziging
2018 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel;
Overwegende dat de budgetwijziging niet past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals gewijzigd door
de kerkraad in zitting van 21.09.2015 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
26.11.2015 aangezien de exploitatietoelage in de budgetwijziging € 38.302,91 bedraagt terwijl dat in
het gewijzigde meerjarenplan € 0,00 is;
Overwegende dat de exploitatietoelage wordt beperkt tot € 0,00;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:

Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad past budgetwijziging 2018 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Scherpenheuvel, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 24.09.2018, ingediend bij de
gemeente op 04.01.2019 en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd, aan als volgt: de
exploitatietoelage wordt begrensd op € 0,00 zijnde het bedrag van de goedgekeurde
meerjarenplanwijziging.
Art. 2.
De gemeentelijke toelagen worden vastgesteld op € 0,00 voor exploitatie en € 67.775,00
voor investeringen.
Art. 3.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan de provinciegouverneur, het centraal
kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
13. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel: akteneming budget 2019.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 26.07.2018 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budget 2019 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel, goedgekeurd door de
kerkraad in zitting van 24.09.2018, ingediend bij de gemeente op 04.01.2019 en dat als bijlage bij dit
besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 14.11.2018 van het erkend representatief orgaan over budget 2019
van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel;
Overwegende dat het budget past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals gewijzigd door de kerkraad
in zitting van 21.09.2015 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26.11.2015;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budget 2019 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Scherpenheuvel, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 24.09.2018, ingediend bij de
gemeente op 04.01.2019 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2.
De gemeentelijke toelagen worden vastgesteld op € 0,00 voor exploitatie en € 27.150,00
voor investeringen.
Art. 3.
Deze beslissing wordt ter kennis gebracht aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en
het erkend representatief orgaan.
14. Kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua Schoonderbuken: akteneming budget 2019.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en

met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 26.07.2018 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budget 2019 van kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua Schoonderbuken,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 12.06.2018, ingediend bij de gemeente op 04.01.2019 en
dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 14.11.2018 van het erkend representatief orgaan over budget 2019
van kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua Schoonderbuken;
Overwegende dat het budget past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals gewijzigd door de kerkraad
in zitting van 12.09.2017 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29.01.2018;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budget 2019 van kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van
Padua Schoonderbuken, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 12.06.2018, ingediend
bij de gemeente op 04.01.2019 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2.
De gemeentelijke toelagen worden vastgesteld op € 9.924,88 voor exploitatie en € 5.000,00
voor investeringen.
Art. 3.
Deze beslissing wordt ter kennis gebracht aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en
het erkend representatief orgaan.
15. Kerkfabriek Sint-Pieter Testelt: akteneming budget 2019.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 26.07.2018 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budget 2019 van kerkfabriek Sint-Pieter Testelt, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van
30.06.2018, ingediend bij de gemeente op 04.01.2019 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 14.11.2018 van het erkend representatief orgaan over budget 2019
van kerkfabriek Sint-Pieter Testelt;
Overwegende dat het budget past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals gewijzigd door de kerkraad
in zitting van 06.09.2017 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29.01.2018;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budget 2019 van kerkfabriek Sint-Pieter Testelt,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 30.06.2018, ingediend bij de gemeente op
04.01.2019 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2.
De gemeentelijke toelagen worden vastgesteld op € 20.611,03 voor exploitatie en € 0,00
voor investeringen.

Art. 3.

Deze beslissing wordt ter kennis gebracht aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en
het erkend representatief orgaan.

16. Kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem: aanpassing budgetwijziging 2018.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van de budgetwijziging van de kerkfabriek op
voorwaarde dat de budgetwijziging past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 26.07.2018 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budgetwijziging 2018 van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem, goedgekeurd door de
kerkraad in zitting van 21.09.2018, ingediend bij de gemeente op 04.01.2019 en die als bijlage bij dit
besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 14.11.2018 van het erkend representatief orgaan over budgetwijziging
2018 van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem;
Overwegende dat de budgetwijziging niet past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals gewijzigd door
de kerkraad in zitting van 28.09.2017 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
29.01.2018 aangezien de exploitatietoelage in de budgetwijziging € 9.773,33 bedraagt terwijl dat in
het meerjarenplan € 8.780,00 is;
Overwegende dat de exploitatietoelage wordt beperkt tot € 8.780,00;
Overwegende dat de kerkfabriek bijgevolg de exploitatieontvangsten dient te verhogen met € 993,33
of de exploitatie-uitgaven dient te verminderen met dat bedrag;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad past budgetwijziging 2018 van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 21.09.2018, ingediend bij de gemeente op
04.01.2019 en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd, aan als volgt: de exploitatietoelage
wordt begrensd op € 8.780,00 zijnde het bedrag dat in de goedgekeurde
meerjarenplanwijziging voorzien is als exploitatietoelage in 2018.
Art. 2.
De kerkfabriek moet ofwel de exploitatieontvangsten verhogen met € 993,33 ofwel de
exploitatie-uitgaven verminderen met dat bedrag.
Art. 3.
De gemeentelijke toelagen worden vastgesteld op € 8.780,00 voor exploitatie en € 77.317,77
voor investeringen.
Art. 4.
Deze beslissing wordt ter kennis gebracht aan de provinciegouverneur, het centraal
kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.
17. Kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem: akteneming budget 2019.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende

erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 26.07.2018 tussen het centraal kerkbestuur en het
gemeentebestuur;
Gelet op budget 2019 van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem, goedgekeurd door de kerkraad in
zitting van 16.09.2018, ingediend bij de gemeente op 04.01.2019 en dat als bijlage bij dit besluit is
gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 14.11.2018 van het erkend representatief orgaan over budget 2019
van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem;
Overwegende dat het budget past in het meerjarenplan 2014-2019 zoals gewijzigd door de kerkraad
in zitting van 06.09.2017 en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29.01.2018;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budget 2019 van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 16.09.2018, ingediend bij de gemeente op
04.01.2019 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2.
De gemeentelijke toelagen worden vastgesteld op € 2.945,32 voor exploitatie en € 0,00 voor
investeringen.
Art. 3.
Deze beslissing wordt ter kennis gebracht aan het centraal kerkbestuur, de kerkfabriek en
het erkend representatief orgaan.
18. Advies inzake het samenvoegen van enkele parochies op het grondgebied van Diest en
inzake het aanpassen van parochiegrenzen.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30.09.2005 houdende vaststelling van de criteria
voor de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten;
Gelet op het bisschoppelijke decreet van advent 2013 op de pastorale zones;
Overwegende dat de mogelijkheid tot het samenvoegen van parochies is voorzien;
Overwegende dat de Vlaamse regering hierover een beslissing neemt na advies van de
gemeenteraad;
Gelet op de vraag van 01.12.2018 van het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen tot adviesverlening
op de procedure tot samenvoeging van de parochies op het grondgebied van Diest;
Overwegende dat stad Diest daarover advies moet geven;
Overwegende dat het Vicariaat eveneens de parochiegrenzen wenst gelijk te trekken met de
gemeentegrenzen van Diest;
Overwegende dat daardoor het deel van de parochie Heilig Kind Jezus Kaggevinne, dat op het
grondgebied Scherpenheuvel-Zichem ligt, bij de parochie Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel wordt
gevoegd;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:

Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad verleent gunstig advies tot het gelijk trekken van de parochiegrenzen van
de parochies van Diest met de gemeentegrenzen waardoor het deel van de parochie Heilig
Kind Jezus Kaggevinne, dat op het grondgebied Scherpenheuvel-Zichem ligt, bij de parochie
Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel wordt gevoegd.
19. Vaststelling van het begrip 'dagelijks bestuur' met ingang van 01.02.2019.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, in het bijzonder artikel 41, 8° en 10° en
artikel 56 § 3, 5°;
Gelet op de wet van 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, in het bijzonder
artikel 42 §1, 1°, a (overheidsopdrachten te plaatsen bij onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking);
Gelet op het koninklijk besluit van 18.04.2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren,
en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 11, 2° en artikel 90, 1°;
Gelet op de aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheid tot het vaststellen van wat onder het
begrip ‘dagelijks bestuur’ moet worden verstaan;
Overwegende dat de gemeenteraad bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de
voorwaarden van overheidsopdrachten, behalve als het gaat om een opdracht die past binnen het
begrip ‘dagelijks bestuur’, waarvoor het college van burgemeester en schepenen bevoegd is;
Overwegende dat door inwerkingtreding van het decreet over het lokaal bestuur vanaf 01.01.2019 de
beslissing omtrent het begrip ‘dagelijks bestuur’ moet aangepast worden;
Overwegende dat het aangewezen is om het begrip ‘dagelijks bestuur’ van de gemeente en van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn op elkaar af te stemmen;
Overwegende dat het vaststellen van het begrip ‘dagelijks bestuur’ noodzakelijk is om de
bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen
inzake overheidsopdrachten duidelijk af te lijnen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het begrip ‘dagelijks bestuur’ wordt vastgesteld als volgt:
“alle verbintenissen die behoren tot het exploitatiebudget of het investeringsbudget waarvan
het totale bedrag exclusief BTW lager ligt dan het bedrag zoals vastgesteld in artikel 11, 2°
van het koninklijk besluit van 18.04.2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren.
De volledige looptijd van de verbintenis moet in rekening gebracht worden. Voor opdrachten
van onbepaalde duur worden de uitgaven berekend over 48 maanden.”
Art. 2.
De bepaling van het begrip dagelijks bestuur, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op
22.03.2018, is niet meer van toepassing met ingang van 01.02.2019.
20. Uitsluiting van visumverplichting met ingang van 01.02.2019.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, in het bijzonder de artikelen 177, 266 en
267;
Gelet op besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van
de lokale besturen, in het bijzonder artikel 99;

Overwegende dat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid instaat voor de voorafgaande
krediet-en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële
impact;
Overwegende dat de financieel directeur visum verleent indien uit het onderzoek de wettigheid en
regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis blijkt;
Overwegende dat de gemeenteraad bepaalde verrichtingen kan uitsluiten van de visumverplichting;
Overwegende dat bepaalde categorieën van verrichtingen niet kunnen uitgesloten worden van
visumverplichting;
Overwegende dat door inwerkingtreding van het decreet over het lokaal bestuur vanaf 01.01.2019 de
beslissing omtrent de vrijstelling van visumverplichting moet aangepast worden;
Overwegende dat het aangewezen is om de vrijstelling van visumverplichting van gemeente en van
OCMW op elkaar af te stemmen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende verrichtingen worden uitgesloten van de visumverplichting:
alle verrichtingen met een bedrag kleiner dan € 10.000 exclusief BTW.
een tewerkstelling met toepassing van artikel 60, paragraaf 7, van de organieke wet van
08.07.1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
een tewerkstelling ter uitvoering van andere werkgelegenheidsmaatregelen van hogere
overheden dan de werkgelegenheidsmaatregelen, vermeld in punt 1°, voor maximaal
vier jaar, in het kader van de opdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn, vermeld in hoofdstuk IV, afdeling 1, van de voormelde wet, of in het kader van
de opdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, vermeld in artikel
8, 9 of 13, van de wet van 26.05.2002 betreffende het recht op maatschappelijke
integratie.
het recht op maatschappelijke integratie, inzonderheid het leefloon, evenals het
equivalent leefloon.
andere steunverlening die door de raad, het vast bureau of de voorzitter worden
toegekend wanneer het bedrag van de individuele steunverlening op basis van de
periodiciteit dat het dossier aan het bevoegde orgaan wordt voorgelegd niet hoger is
dan € 10.000.
Art. 2.
De vrijstelling van de visumverplichting, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op
22.03.2018, is niet meer van toepassing met ingang van 01.02.2019.
21. Toekennen van een investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem voor de
financiering van de erelonen voor de restauratiewerken aan de kerk.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten;
Gelet op de ereloonovereenkomst van 04.10.1981 tussen de kerkraad Sint-Eustachius Zichem en
ingenieur architect Robert Vandendael, waarin een ereloon van 10% werd vastgesteld;
Overwegende dat de overeenkomst met de heer Vandendael in 1992 werd overgenomen door StaboA, dat later werd later omgevormd tot Arch-I; dat eind jaren ’90 Arch-I overgegaan is in RDBM
Architecten en Adviseurs, later uitgebreid tot Conix RDBM Architects; dat deze laatste geen
restauratie-architecten gespecialiseerd in monumentenzorg in dienst had en daarvoor als partner
B.O.A. (later ARTER) heeft gekozen met de heer Marc Vanderauwera als dossierbeheerder;
Overwegende dat de heer Vanderauwera daarna een eigen bureau opgericht heeft, namelijk
Architectenbureau Marc Vanderauwera bvba; dat hij in 2010 samen met twee vennoten het

architectenbureau Studio Roma opgericht heeft, gespecialiseerd in restauratie van historisch erfgoed;
dat Studio Roma het project overgenomen heeft van ARTER via Architectenbureau Marc
Vanderauwera bvba;
Overwegende dat Conix RDBM en Studio Roma momenteel dus samen werken aan het
restauratiedossier;
Gelet op de uitbreiding van de oorspronkelijke overeenkomst van 19.08.2014 waarin voor de opmaak
van het uitvoeringsdossier en de opvolging van de stabiliteitswerken een ereloon werd
overeengekomen van 10,35% van de kostprijs van de werken, op de posten die te maken hebben met
de stabiliteit van het gebouw, inclusief meer-en minwerken en verrekeningen;
Gelet op het ontwerp van de ontwerper Studio Roma van de eerste fase van de restauratie van de
kerk, zijnde beveiligings-en consolidatiewerken waarvan de kostprijs wordt geraamd op € 3.672.591
exclusief BTW, waarvan € 3.592.986 in aanmerking komt voor de berekening van de premie van
Onroerend Erfgoed;
Overwegende dat een gedeelte van € 2.408.316 exclusief BTW van deze raming betrekking heeft op
stabiliteit;
Overwegende dat er voor deze werken bij Onroerend Erfgoed nog in 2018 een erfgoedpremie volgens
de bijzondere procedure werd aangevraagd; dat die premie nog tot 31.12.2018 80% bedraagt en
vanaf 01.01.2019 verlaagd wordt tot 60%; dat de premie op basis van de raming van de werken
exclusief BTW € 2.874.389 bedraagt;
Overwegende dat de erfgoedpremie wordt berekend op het bedrag van de subsidieerbare posten van
de werken exclusief BTW; dat de niet subsidieerbare posten, de BTW op de werken, het ereloon van
de ontwerper, meerwerken en prijsherzieningen ten laste zijn van de gemeente vallen;
Overwegende dat de ontwerper facturen heeft ingediend voor het ontwerp van de eerste fase van de
restauratie, dat ook werd gebruikt voor het indienen van het dossier bij Onroerend Erfgoed;
Overwegende dat de gemeente aan de kerkfabriek een investeringstoelage toekent voor de betaling
van deze facturen;
Gelet op de factuur 18A0109 voor een bedrag van € 88.876,70 inclusief BTW waarmee 20% wordt
aangerekend als ereloon architectuur bij het ontwerp;
Gelet op de factuur 18A0119 voor een bedrag van € 60.321,09 inclusief BTW waarmee 20% wordt
aangerekend als ereloon voor het stabiliteitsonderzoek bij het ontwerp;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Aan kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem wordt een investeringstoelage toegekend voor de
facturen voor architectuur en stabiliteitsonderzoek bij het ontwerp van de eerste fase van de
restauratie van de kerk.
Art. 2.
De investeringstoelage voor de erelonen bij het ontwerp bedraagt in totaal € 149.197,79.
Art. 3.
De kredieten hiervoor zijn voorzien in het budget 2019 van de gemeente.
22. Aanstellen van een stemgerechtigd lid en een plaatsvervangend stemgerechtigd lid voor de
raad van bestuur van de projectvereniging de Merode.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op artikel 7 van de statuten van de projectvereniging de Merode, goedgekeurd door de
gemeenteraad op 25.10.2018;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Manu Claes (stemgerechtigd lid)
- Kris Peetermans (plaatsvervangend stemgerechtigd lid)
Gelet op de bespreking;
Manu Claes

Ja:
25
Neen:
2
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Kris Peetermans
Ja:
25
Neen:
2
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Manu Claes, wonende te straat Mettebeemden 6, 3272 Scherpenheuvel-Zichem,
gemeenteraadslid, wordt aangeduid als stemgerechtigd lid en Kris Peetermans, wonende te
Oude Bergstraat 45, 3271 Scherpenheuvel-Zichem, wordt aangeduid als plaatsvervangend
raadgevend lid van de projectvereniging de Merode.
23. Aanstellen van een raadgevend lid en een plaatsvervangend raadgevend lid voor de raad
van bestuur van de projectvereniging de Merode.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op artikel 7 van de statuten van de projectvereniging de Merode, goedgekeurd door de
gemeenteraad van 25.10.2018;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Alex Van Nijlen (raadgevend lid)
- Christini Gounakis (raadgevend lid)
- Joris De Vriendt (plaatsvervangend raadgevend lid)
- Rita Devos (plaatsvervangend raadgevend lid)
Raadgevend lid: Alex Van Nijlen
Ja:
14
Neen:
8
Onthoudingen:
5
Ongeldig:
0
Raadgevend lid: Christini Gounakis
Ja:
19
Neen:
5
Onthoudingen:
3
Ongeldig:
0
Plaatsvervangend raadgevend lid: Joris De Vriendt
Ja:
13
Neen:
9
Onthoudingen:
5
Ongeldig:
0
Plaatsvervangend raadgevend lid: Rita Devos
Ja:
18
Neen:
6
Onthoudingen:
3
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Christini Gounakis, wonende te Schuurweg 13, 3272 Scherpenheuvel-Zichem, wordt
aangeduid als raadgevend lid en Rita Devos, wonende te Nieuwland 7, 3272
Scherpenheuvel-Zichem, wordt aangeduid als plaatsvervangend raadgevend lid van de
projectvereniging de Merode.
24. Goedkeuring gratis grondafstand OMV2018/00020V tot het verkavelen in 2 bouwloten voor
open bebouwing na afbraak van de woning + gratis grondafstand gelegen Groenstraat nr.
18 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005 inzonderheid artikel 42 & 2;

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 (lot 4) voor de percelen gelegen
langs de Groenstraat 18 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, gekadastreerd 1ste afdeling Scherpenheuvel,
sectie A, nr(s). 234d, 234e;
Overwegende dat een beslissing omtrent een aanvraag tot omgevingsvergunning met gratis grondafstand
voorafgaandelijk dient voorgelegd aan de gemeenteraad;
Gelet op het onteigeningsplan (dossier SCH 86 142) goedgekeurd door de gemeenteraad van de stad
Scherpenheuvel-Zichem in zitting van 02.10.1987 ;
Gelet op het ontwerp opgemaakt door GOERON Pieter namens Landmetingen Goeron, met adres Pater
Damiaanstraat nr. 7 te 3120 Tremelo waarbij het lot 4 met oppervlakte van +/- 67m2 kosteloos zal
overgedragen worden tot het openbaar domein;
Gelet op de bespreking;
Gaat over tot de goedkeuring van de gratis grondafstand in de aanvraag tot omgevingsvergunning
OMV2018/00020V - – OMV_2018056997 (zie lot 4 met oppervlakte van +/- 67 m2) gelegen Groenstraat nr.
18 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, aangevraagd door GOERON Pieter namens Landmetingen Goeron,
met adres Pater Damiaanstraat nr. 7 te 3120 Tremelo;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gratis grondafstand in de aanvraag tot omgevingsvergunning OMV2018/00020V
–
OMV_2018056997 (zie lot 4 met oppervlakte van 67 m2) gelegen Groenstraat nr. 18 te 3270
Scherpenheuvel-Zichem, aangevraagd door GOERON Pieter namens Landmetingen Goeron met
adres Pater Damiaanstraat nr. 7 te 3120 Tremelo, wordt goedgekeurd.
Art. 2.
De strook grond langsheen de Groenstraat nr. 18 te 3270 Scherpenheuvel met oppervlakte van +/67 m2 volgens de aanvraag tot omgevingsvergunning 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.
Art. 3.
Het schepencollege wordt gemachtigd de nutsvoorzieningen en uitrusting van de wegenis op
kosten van de verkavelaar te bepalen.
Art. 4.
De bebouwbare loten mogen slechts vervreemd en bebouwd worden na :
- het indienen van 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);
- na afbraak van de bestaande constructies;
- na vergoeding van de kosten van de nutsvoorzieningen;
- na afgifte van het vrijwarend attest.
Art. 5.
De aanvrager verbindt zich ertoe, evenals zijn rechtsopvolgers, de onder artikel 2 vermelde
voorwaarde in de verkoopakte met betrekking tot de gronden in te lassen of te doen inschrijven.
Art. 6
Dit besluit wordt voor verder gevolg aan het dossier tot omgevingsvergunning toegevoegd.
25. Goedkeuring van de voorlopige aankoopovereenkomst voor een perceel grond voor het
plaatsen van een nieuwe elektriciteitscabine langs Steenweg Diest te ScherpenheuvelZichem.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de vraag van Eandis met betrekking tot de verwerving van een perceel grond met een
oppervlakte van 5m² langs Steenweg Diest voor het plaatsen van een nieuwe MS-distributiecabine

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17.09.2018 waarbij
akkoord gegaan wordt met de locatie en inplanting van de nieuwe MS-distributiecabine en waarbij
beslist werd de nodige oppervlakte van 5m² te verkopen aan Eandis;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10.12.2018 waarbij
kennis genomen werd van het schattingsverslag, opgemaakt door landmeter-expert Jean-Luc
Smolders, Dr. J. Geensstraat 30 te 3300 Tienen waaruit blijkt dat de waarde van het perceel geschat
wordt op 10,- euro/m², en waarbij akkoord gegaan werd met de verkoopprijs van 50,- euro voor het
perceel grond;
Overwegende dat Eandis een voorlopige aankoopovereenkomst heeft opgemaakt met betrekking tot
de aankoop van het perceel grond met een oppervlakte van 5m² langs Steenweg Diest;
Gelet op het opmetingsplan van 06.03.2018, opgemaakt door landmeter-expert Jean-Luc Smolders,
Dr. J. Geensstraat 30 te 3300 Tienen, waarop het te verwerven perceel staat afgebeeld in een groene
kleur;
Overwegende dat een notariële akte pas zal opgemaakt worden na het bekomen van een
omgevingsvergunning;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het perceel grond met een oppervlakte van 5ca zoals afgebeeld in een groene kleur op het
opmetingsplan van 06.03.2018, opgemaakt door landmeter-expert Jean-Luc Smolders, Dr.
J. Geensstraat 30 te 3300 Tienen, wordt verkocht aan Eandis om redenen van openbaar
nut, voor het bedrag van 50,- euro.
Art. 2.
De voorlopige aankoopovereenkomst, opgemaakt door Eandis, wordt goedgekeurd en
maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Art. 3.
De notariële akte zal worden opgemaakt door notariskantoor Timmermans, Meuris en Claes
en dient ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
26. Toetreding tot de vervoersregioraad Leuven.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 21.12.2018 van het ontwerp van decreet
betreffende de basisbereikbaarheid;
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 20.07.2018 van de indeling van het
grondgebied van het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze vervoerregio’s;
Gelet dat bij die afbakening de gemeente Scherpenheuvel-Zichem deel uitmaakt van de vervoerregio
Leuven;
Overwegende dat er voor iedere vervoerregio een regionaal mobiliteitsplan dient te worden
opgemaakt;
Overwegende dat de opmaak en goedkeuring van dit plan een taak is van de op te richten
vervoerregioraad die per vervoerregio als overlegorgaan opgericht wordt;
Overwegende dat de gemeenten behorende tot de vervoerregio via deze vervoerregioraad op deze
wijze integraal en rechtstreeks betrokken worden bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor de
regio; dat zij daar onder andere een belangrijke rol krijgen in de gelaagde organisatie van het
openbaar vervoer, de synchromodaliteit en de combimobiliteit, het prioriteren, opvolgen en evalueren
van maatregelen inzake verkeersveiligheid alsook doorstroming, het bepalen van het bovenlokaal
functioneel fietsroutenetwerk, met uitzondering van fietssnelwegen, het advies geven aan de
gewestelijke overheden bij de opmaak van het Geïntegreerd Investeringsprogramma en het
prioriteren, opvolgen en evalueren van regionale mobiliteitsprogramma’s en -projecten die van
strategisch belang zijn op het niveau van de vervoerregio;

Overwegende dat het engagement voor de gemeente het volgende inhoudt: actief participeren aan de
werking en de overlegmomenten van de vervoerregioraad, beschikbare informatie delen (o.m. uit het
eigen mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering van concrete acties;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Joris De Vriendt, Allessia Claes,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De schepen bevoegd voor Mobiliteit is de vertegenwoordiger van de gemeente in de
Vervoerregioraad van de vervoerregio Leuven.
Art. 2.
De mobiliteitsambtenaar, of bij diens afwezigheid de administratief medewerker dienst
verkeer is de ambtelijke vertegenwoordiger van de gemeente in de vervoerregio Leuven. De
ambtelijke vertegenwoordiger is gemachtigd de vergaderingen van werkgroepen bij te
wonen.
Art. 3.
De gemeente engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het mobiliteitsplan
van de vervoerregio Leuven. Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld voor de
opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter beschikking
gesteld van de vervoerregioraad in functie van het mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of
voor de voorbereiding van concrete projecten.
Art. 4.
Het college van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Art. 5.
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van de vervoerregio Leuven
(Diestsepoort 6 bus 82, 3000 Leuven).
B1. Bijkomend agendapunt ingediend door de N-VA fractie: 'Gemeentelijke retributie
verblijfskaart derdelanders'.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het bijkomend punt ingediend door raadslid Simon namens de N-VA fractie betreffende het
heffen van een retributie op verblijfskaarten derdelanders;
Overwegende dat het gaat om een beperkt aantal kaarten dat jaarlijks wordt afgeleverd;
Overwegende dat vanuit de federale overheid reeds een vergoeding wordt ontvangen voor onder
meer de bijkomende administratieve werklast ten gevolge van de vestiging van het Peeterskasteel op
het grondgebied van de gemeente;
Overwegende dat in de loop van 2019 alle retributiereglementen worden geëvalueerd en opnieuw ter
goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd;
Gelet op de bespreking;
Gaat over tot de stemming betreffende de goedkeuring van het voorstel;
Ja:
Lieve Renders, Joris De Vriendt, Allessia Claes, Annelies Ooms, Suzy Wouters,
Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rudi Vancauwenbergh
Neen:
Manu Claes, Kris Peetermans, Nico Bergmans, Marie Jeanne Hendrickx,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Christini Gounakis, Rita Devos
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het voorstel tot heffen van een retributie op verblijfskaarten derdelanders wordt niet
goedgekeurd.
Mondelinge vragen

De mondelinge vragen zijn opgenomen in het zittingsverslag.
De voorzitter van de gemeenteraad sluit de vergadering om 22.05 uur.
Namens de gemeenteraad,
de algemeen directeur

de voorzitter van de gemeenteraad

Eva Poelemans

Marleen Van Meeuwen

