Gemeenteraad: zitting van 07 februari 2013

VERSLAG
Aanwezig:

Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen Van
Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx: Schepenen;
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Ronny Van
Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul
Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben
Mattheus: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris

Afwezig:
Verontschuldigd:
De Voorzitter van de gemeenteraad, Geert Janssens, opent de vergadering om 20.00 uur.
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Aanstelling van een raadslid ter vervanging van Mia Boven.

Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 08.07.2011, inzonderheid de artikelen 8, 15 en 58;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid de artikelen 7, 11, 15 en 16;
Gelet op de mededeling van Geert Janssens, voorzitter van de gemeenteraad, waarbij hij meldt dat hij
op 21.01.2013 een brief ontvangen heeft houdende het ontslag als gemeenteraadslid van Mia Boven;
Gelet op het proces-verbaal van 14.10.2012 van de algemene telling van de stemmen en
zeteltoewijzing bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2012 waaruit blijkt dat Ben Mattheus de
eerste opvolger is op de lijst nr. 7 waartoe het te vervangen raadslid behoort;
Gelet op het onderzoek in deze zitting van de geloofsbrieven van voornoemde opvolger Ben Mattheus
waaruit blijkt dat hij nog steeds voldoet aan alle gestelde vereisten van verkiesbaarheid en zich niet
bevindt in een geval van onverenigbaarheid;
Overwegende dat het bewijs is geleverd dat de opvolger Ben Mattheus voldoet aan alle
verkiesbaarheidsvereisten;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
De heer Ben Mattheus die nog steeds voldoet aan de gestelde vereisten van verkiesbaarheid en zich
niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid, wordt onmiddellijk uitgenodigd om in huidige
openbare zitting en in handen van de voorzitter van de gemeenteraad de voorgeschreven eed af te
leggen waaraan hij voldoet als volgt: ‘Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen’.
Van het vervullen van deze formaliteit wordt een afzonderlijke akte opgesteld.
De heer Ben Mattheus wordt door de voorzitter aangesteld verklaard in zijn functie van lid van de
gemeenteraad.
De heer Ben Mattheus zal als laatste voorkomen op de ranglijst van de gemeenteraadleden.
Afschrift van deze aanstelling wordt aan de bevoegde overheid toegezonden.
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Goedkeuring van de verslagen van de zittingen van 19.12.2012 en 02.01.2013.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid art. 33;
Gelet op het ontwerp van notulen van de zittingen van 19.12.2012 en 02.01.2012;
Gelet op de bespreking;
Notulen van de zitting van 19.12.2012;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne
Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Ronny
Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Ronald Schuyten,
Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Allessia Claes, Hans Verboven, Koen Vranken, Paul Boschmans, Martine

Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs
Notulen van de zitting van 02.01.2013;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne
Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Ronny
Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art. De notulen van de zittingen van 19.12.2012 en 02.01.2013 worden goedgekeurd.
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Raad van Bestuur van het AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem: aanstelling van de
vertegenwoordigers.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid art. 43 en 310;
Gelet op onze beslissing van 27.12.2002 houdende de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf,
goedgekeurd door de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en
Ambtenarenzaken op 02.04.2003;
Gelet op art. 7 en volgende van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium
Scherpenheuvel-Zichem;
Overwegende dat volgende gemeenteraadsleden worden voorgedragen voor volgende groepen om
zitting te hebben in de Raad van Bestuur van het autonoom gemeentebedrijf “AGB Patrimonium
Scherpenheuvel-Zichem” :
CD &V
 Rob Jacquemyn, Basilieklaan 146, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
 Geert Janssens, Ten Bosch 14, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
 Ben Mattheus, Eikeveldstraat 31, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
VLD
 Ronald Schuyten, Mannenberg 73 bus 1, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
 Kris Peetermans, Oude Bergstraat 45, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
N-VA
 Marc Van Torre, Oude Tiensebaan 56, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
 Allessia Claes, Marcel Zeelmaekersstraat 41, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
SP.A
 Ronny Van Gossum, Biezebeemden 30, 3272 Scherpenheuvel-Zichem
Vlaams Belang
 Joris De Vriendt, Voort 43, 3272 Scherpenheuvel-Zichem
Gelet op de bespreking;
Ja:
26
Neen:
0
Onthouding:
0
Ongeldig:
1
Besluit:
Art. 1. De volgende gemeenteraadsleden worden aangesteld om zitting te hebben in de Raad van
Bestuur van het autonoom gemeentebedrijf “AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem”:
•
Rob Jacquemyn, Basilieklaan 146, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
•
Geert Janssens, Ten Bosch 14, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
•
Ben Mattheus, Eikeveldstraat 31, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
•
Ronald Schuyten, Mannenberg 73 bus 1, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
•
Kris Peetermans, Oude Bergstraat 45, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
•
Marc Van Torre, Oude Tiensebaan 56, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
•
Allessia Claes, Marcel Zeelmaekersstraat 41, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
•
Ronny Van Gossum, Biezebeemden 30, 3272 Scherpenheuvel-Zichem

Art. 1.
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•
Joris De Vriendt, Voort 43, 3272 Scherpenheuvel-Zichem
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie VlaamsBrabant.

Beheersorgaan van het gemeenschapscentrum van Scherpenheuvel-Zichem: aanstelling
van de vertegenwoordigers.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op het organiek reglement van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum van
Scherpenheuvel-Zichem, inzonderheid artikel 5;
Overwegende dat naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad na de verkiezingen van
14.10.2012, dient te worden overgegaan tot de vernieuwing van het beheersorgaan;
Overwegende dat de gemeenteraad negen vertegenwoordigers kan aanduiden, waarbij elke politieke
fractie proportioneel wordt vertegenwoordigd;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
CD &V
 Marc Van den Bergh, A. Nihoulstraat 156, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
 Marleen Swinnen, Marslaan 29, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
 Marcellina Dekeyzer, Tessenderlobaan 109, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
VLD
 Silvio Asunis, Vossekotstraat 157, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
 Gerry Frederickx, Kiekenhoefstraat 5A, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
N-VA
 René Jacobs, Scheldelaan 21, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
 Martine Vancauwenbergh, Koestraat 57, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
SP.A
 Michèle Huber, Henri Adriaensstraat 21, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Vlaams Belang
 Maria Van der Bruggen, Lijsterlaan 37, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Gelet op de bespreking;
Ja:
26
Neen:
0
Onthouding:
0
Ongeldig:
1
Besluit:
Art. 1.
De volgende personen worden aangeduid als vertegenwoordigers van de gemeenteraad in
het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum van Scherpenheuvel-Zichem:
 Marc Van den Bergh, A. Nihoulstraat 156, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
 Marleen Swinnen, Marslaan 29, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
 Marcellina Dekeyzer, Tessenderlobaan 109, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
 Silvio Asunis, Vossekotstraat 157, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
 Gerry Frederickx, Kiekenhoefstraat 5A, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
 René Jacobs, Scheldelaan 21, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
 Martine Vancauwenbergh, Koestraat 57, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
 Michèle Huber, Henri Adriaensstraat 21, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
 Maria Van der Bruggen, Lijsterlaan 37, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie VlaamsBrabant en aan de betrokkenen.
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Beheersorgaan van de openbare bibliotheek van Scherpenheuvel-Zichem: aanstelling van
de vertegenwoordigers.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;

Gelet op de wet van 1973.07.16 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische
strekkingen gewaarborgd wordt;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het beheersorgaan van de openbare bibliotheek
Scherpenheuvel-Zichem;
Overwegende dat naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2012 het
beheersorgaan van de openbare bibliotheek opnieuw dient te worden samengesteld;
Overwegende dat dertien vertegenwoordigers vanuit de politieke strekking en drie vertegenwoordigers
vanuit de filosofische strekkingen dienen te worden aangeduid:
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
CD &V
 Tom Sels, Kasteelstraat 4, 3272 Scherpenheuvel-Zichem
 Helga Alaerts, Steenweg Diest 18, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
 Kathleen Lemmens, Zichemseweg 9, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
 Patrick Everaerts, Slangenberg 60, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
 Luc Vogels, Leistraat 11, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
VLD
 Danielle Corten, Ernest Claesstraat 166, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
 Jelle Van Winckel, Koophandelstraat 30, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
 Leo Lemmens, Weg Messelbroek 160, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
N-VA
 Johan Everaerts, Valvoortstraat 18, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
 Wim Claeskens, Nassaustraat 25, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
SP.A
 Beddegenoodts Marc, Mollenveldwijk 30, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
 Huguette Vereycken, Testeltsesteenweg 33A, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Vlaams Belang
 Suzy Wouters, Vossekotstraat 131, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Katholieke strekking
 Dirk Buelens, Basilieklaan 65 A bus 12, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Socialistische strekking
 Anita Van Looy, Marslaan 36, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Vrijzinnige strekking
 Imelda Deckers, Vijverstraat 14, 3272 Scherpenheuvel-Zichem
Gelet op de bespreking;
Ja:
26
Neen:
0
Onthouding:
0
Ongeldig:
1
Besluit:
Art. 1.
De volgende personen worden aangeduid als leden van het beheersorgaan van de
openbare bibliotheek:
 Tom Sels, Kasteelstraat 4, 3272 Scherpenheuvel-Zichem
 Helga Alaerts, Steenweg Diest 18, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
 Kathleen Lemmens, Zichemseweg 9, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
 Patrick Everaerts, Slangenberg 60, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
 Luc Vogels, Leistraat 11, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
 Danielle Corten, Ernest Claesstraat 166, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
 Jelle Van Winckel, Koophandelstraat 30, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
 Leo Lemmens, Weg Messelbroek 160, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
 Johan Everaerts, Valvoortstraat 18, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
 Wim Claeskens, Nassaustraat 25, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
 Beddegenoodts Marc, Mollenveldwijk 30, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
 Huguette Vereycken, Testeltsesteenweg 33A, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
 Suzy Wouters, Vossekotstraat 131, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
 Dirk Buelens, Basilieklaan 65 A bus 12, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
 Anita Van Looy, Marslaan 36, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
 Imelda Deckers, Vijverstraat 14, 3272 Scherpenheuvel-Zichem

Art. 2.
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Deze beslissing wordt overgemaakt aan het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk, afdeling
Volksontwikkeling en Lokaal Cultuurbeleid, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel, de Gouverneur
van de Provincie Vlaams-Brabant en de betrokkenen.

Algemene vergadering van het PWA Scherpenheuvel-Zichem: aanstelling van de
vertegenwoordigers.

Gelet op het Gemeentedereet van 15.07.2005;
Gelet op de statuten van de vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Scherpenheuvel-Zichem,
inzonderheid art. 5;
Overwegende dat het de gemeente toekomt om 12 van de 24 leden van de algemene vergadering
van de vzw Plaatselijk Werkagentschap Scherpenheuvel-Zichem, aan te duiden;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
CD &V
 Wendy Cleymans, Bergstraat 31, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
 Robby Baptist, Hoornblaas 66c, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
 Helga Alaerts, Steenweg Diest 18, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
 Vincent Bonte, Tiensestraat 29, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
VLD
 Luc Nys, Vijverstraat 1, 3272 Scherpenheuvel-Zichem
 Anja Janse, Hoeve 8, 3272 Scherpenheuvel-Zichem
 Van den Berghe Lieve, Processieweg 10, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
N-VA
 Benny Vangelder, Op ’t Hof 11/4, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
 Alex van Nijlen, Houwaartstraat 11, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
SP.A
 Peter Cras, Ernest Claesstraat 52, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
 Robby Verbiest, Aziëlaan 14, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Vlaams Belang
 Vicky Aerts, Diestsestraat 121D, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Gelet op de bespreking;
Ja:
26
Neen:
0
Onthouding:
0
Ongeldig:
1
Besluit:
Art. 1.
De volgende personen worden aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeenteraad bij
de vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap:
 Wendy Cleymans, Bergstraat 31, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
 Robby Baptist, Hoornblaas 66c, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
 Helga Alaerts, Steenweg Diest 18, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
 Vincent Bonte, Tiensestraat 29, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
 Luc Nys, Vijverstraat 1, 3272 Scherpenheuvel-Zichem
 Anja Janse, Hoeve 8, 3272 Scherpenheuvel-Zichem
 Van den Berghe Lieve, Processieweg 10, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
 Benny Vangelder, Op ’t Hof 11/4, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
 Alex van Nijlen, Houwaartstraat 11, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
 Peter Cras, Ernest Claesstraat 52, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
 Robby Verbiest, Aziëlaan 14, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
 Vicky Aerts, Diestsestraat 121D, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant en
de betrokkenen.

Raadslid J. De Vriendt vraagt om de volgende tussenkomst op te nemen in het verslag naar
aanleiding van de agendapunten 7 tot en met 56.
‘Bij het aanduiden van de gemeentelijke afgevaardigden voor allerlei bestuursraden wil ik toch enkele
opmerkingen maken. Het Vlaams Belang heeft zich steeds vragen gesteld bij ondoorzichtige manier
waarmee in deze gemeente en in de meeste andere met intercommunales en andere
samenwerkingsverbanden wordt omgegaan. We staan met deze kritiek niet alleen. In het licht van de
gemeenteraadsverkiezingen en de hieraan gerelateerde aanpassingen in de samenstellingen van de
raden van bestuur organiseerde het Instituut voor Bestuurders ‘Guberna’ in 2011 en 2012 een
uitgebreide bevraging van de intercommunales. Deze studie bevestigde niet alleen heel wat van de
gekende knelpunten maar bevestigde meteen dat het Vlaams Belang het al heel wat jaren bij het
rechte eind heeft in zijn kritiek op de intercommunales. Ik citeer een paar elementen
- De overheid draagt verschillende petjes ten aanzien van de intercommunales. Naast
aandeelhouder is de overheid immers vaak ook toezichthouder, opdrachtgever, klant en
subsidieverstrekker tegelijk. Dit is geen gezonde situatie want deze verstrengeling en
onduidelijkheid vergroot de facto het gevaar op belangenvermenging.
- De raden van bestuur tellen doorgaans een zeer groot aantal leden….. . Deze overbevolking
doet vragen rijzen over de bestuurlijke efficiëntie van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden.
- De samenstelling van de raden van bestuur is indirect afhankelijk van de uitslag van de
gemeenteraadsverkiezingen. Benoemingen en dus de keuze van de bestuurders worden
uiterst zelden, en in feite bijna nooit, gemotiveerd. Van enige reflectie over het gewenste
expertise- en/of competentieprofiel, laat staan van een onderzoek naar complementaire
competenties van en diversiteit onder bestuurders is absoluut geen sprake.
- Het toezicht op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden is te complex en daarom
wellicht niet efficiënt genoeg. …..
Als gemeenteraad vaardigen we mensen af naar tal van raden van bestuur maar het blijft onduidelijk
hoe zij zullen terugkoppelen naar deze gemeenteraad.
Concreet nu, ik twijfel niet aan de geschiktheid van een aantal kandidaten, bij heb ik geen enkel idee
van welke expertisen en interesse zij kunnen voorleggen om efficiënt onze raad te kunnen
vertegenwoordigen. We willen er echter geen spelletje van maken door voor of tegen bepaalde
kandidaten te stemmen afhankelijk van persoonlijke voorkeuren. Als principiële stellingname zullen we
niet deelnemen aan de stemming.
Als gevolg van de implementatie van het Witboek Interne Staatshervorming werden met ingang van 1
januari 2013 een aantal wijzigingen aan het gemeentedecreet ingevoerd. Daar wordt bepaald dat een
gemeenteraadscommissie moet waken over de afstemming tussen het gemeentelijk beleid en het
beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van
de gemeente. Ik had willen weten of de meerderheid deze regelgeving gaat toepassen. Zolang er
geen ernstige terugkoppeling bestaat naar de gemeenteraad en niet gemotiveerd wordt wat de
expertise is van de kandidaten, blijven we ons onthouden van de stemming.’
De burgemeester antwoordt dat er een gemeenteraadscommissie zal opgericht worden conform de
regelgeving. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zal hiervoor aangepast worden.
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Buitengewone algemene vergadering Iverlek van 19.03.2013: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan vertegenwoordiger.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Iverlek, opdrachthoudende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering;
Gelet op de brief van 26.12.2012 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van Iverlek op 19.03.2013, die volgende agenda heeft:
1. Statutaire ontslagnemingen / benoemingen
Gelet op de bespreking;

Ja:

Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne
Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Ronny
Van Gossum, Sofie Coomans, Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc
Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus

Neen:
Onthouding:

Joris De Vriendt, Koen Vranken

Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Iverlek op
19.03.2013 en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten wordt goedgekeurd:
1. Statutaire ontslagnemingen / benoemingen
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van Iverlek van 19.03.2013 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen
op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Iverlek, Brusselsesteenweg
199, 9090 Melle.
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Buitengewone algemene vergadering Finilek van 19.03.2013: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan vertegenwoordiger.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Finilek, dienstverlenende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering;
Gelet op de brief van 21.12.2012 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van Finilek op 19.03.2013, die volgende agenda heeft:
1. Statutaire benoemingen
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne
Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Ronny
Van Gossum, Sofie Coomans, Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc
Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Joris De Vriendt, Koen Vranken
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Finilek op
19.03.2013 en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten wordt goedgekeurd:
1. Statutaire benoemingen
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van Finilek van 19.03.2013 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen
op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Finilek, p/a Inteermix,
Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.

9

Algemene vergadering IGS Hofheide van 26.03.2013: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan vertegenwoordiger.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGS Hofheide, opdrachthoudende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering;
Gelet op de brief van 02.01.2013 met de officiële uitnodiging tot de gewone algemene vergadering
van IGS Hofheide op 26.03.2013, die volgende agenda heeft:
1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 11 december
2012
2. Aanduiden van de bestuurders met stemrecht en de bestuurders met raadgevende stem
3. Stand van zaken bouwproject
4. Varia
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne
Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Ronny
Van Gossum, Sofie Coomans, Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc
Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Joris De Vriendt, Koen Vranken
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de gewone algemene vergadering van IGS Hofheide op
26.03.2013 en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten wordt goedgekeurd:
1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene
vergadering van 11 december 2012
2. Aanduiden van de bestuurders met stemrecht en de bestuurders met
raadgevende stem
3. Stand van zaken bouwproject
4. Varia
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de gewone algemene vergadering
van IGS Hofheide van 26.03.2013 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGS Hofheide, p/a Jacques
Roggen, Broekstraat 10, 3150 Haacht.

10 Buitengewone algemene vergadering IGO-Leuven van 21.03.2013: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGO Leuven, dienstverlenende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering;
Gelet op de brief van 10.01.2013 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van IGO Leuven op 21.03.2013, die volgende agenda heeft:

1. Welkom
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 20.12.2012
3. Aanvaarding nieuwe raad van bestuur
 Aanduiding van de leden van de raad van bestuur door de algemene vergadering van
IGO
 Aanvaarding van de kandidaat-bestuurders van de gemeenten (verkiezing van 29
bestuurders)
 Aanvaarding van de kandidaat-bestuurders van de provincie (verkiezing van 3
bestuurders)
 Verkiezing en aanvaarding van 4 bestuurders op voordracht van de OCMW’s
 Verkiezing en aanvaarding van 5 bestuurders met raadgevende stem, voorgedragen door
de gemeenten
 Aanvaarding van de voorgedragen deskundigen
4. Afsluitende receptie
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne
Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Ronny
Van Gossum, Sofie Coomans, Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc
Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Joris De Vriendt, Koen Vranken
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van IGO Leuven op
21.03.2013 en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten wordt goedgekeurd:
1. Welkom
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering 20.12.2012
3. Aanvaarding nieuwe raad van bestuur
 Aanduiding van de leden van de raad van bestuur door de algemene vergadering van
IGO
 Aanvaarding van de kandidaat-bestuurders van de gemeenten (verkiezing van 29
bestuurders)
 Aanvaarding van de kandidaat-bestuurders van de provincie (verkiezing van 3
bestuurders)
 Verkiezing en aanvaarding van 4 bestuurders op voordracht van de OCMW’s
 Verkiezing en aanvaarding van 5 bestuurders met raadgevende stem, voorgedragen door
de gemeenten
 Aanvaarding van de voorgedragen deskundigen
4. Afsluitende receptie
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van IGO Leuven van 21.03.2013 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te
behandelen agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGO Leuven,
Aarschotsesteenweg 212, 3010 Leuven.

11 Buitengewone algemene vergadering Interleuven van 27.03.2013: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Interleuven, dienstverlenende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling

van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering;
Gelet op de mail van 23.01.2013 betreffende de buitengewone algemene vergadering van Interleuven
op 27.03.2013, die volgende agenda heeft:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 27.06.2012
3. Benoeming bestuurders cfr. art. 18 van de statuten
4. Benoeming deelnemers met raadgevende stem cfr. art. 21 van de statuten
Overwegende dat deze agenda wordt goedgekeurd door de raad van bestuur van Interleuven op
30.01.2013;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne
Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Ronny
Van Gossum, Sofie Coomans, Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc
Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Joris De Vriendt, Koen Vranken
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Interleuven op
27.03.2013 en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten wordt goedgekeurd:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 27.06.2012
3. Benoeming bestuurders cfr. art. 18 van de statuten
4. Benoeming deelnemers met raadgevende stem cfr. art. 21 van de statuten
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van Interleuven van 27.03.2013 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te
behandelen agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Interleuven, Brouwersstraat 6,
3000 Leuven.

12 Buitengewone algemene vergadering Ecowerf van 20.03.2013: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Ecowerf, opdrachthoudende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering;
Gelet op de brief van 17.01.2013 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van Ecowerf op 20.03.2013, die volgende agenda heeft:
1. Aanstelling bureau van de Algemene Vergadering
2. Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 21.11.2012
3. Benoeming van de bestuurders en bestuurder-deskundige(n) van Ecowerf voor een periode
van 6 jaar
4. Benoeming van de bestuurders met raadgevende stem voor een periode van 6 jaar
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne
Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Ronny
Van Gossum, Sofie Coomans, Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten,

Hans Verboven, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc
Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:

Joris De Vriendt, Koen Vranken

Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Ecowerf op
20.03.2013 en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten wordt goedgekeurd:
1. Aanstelling bureau van de Algemene Vergadering
2. Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 21.11.2012
3. Benoeming van de bestuurders en bestuurder-deskundige(n) van Ecowerf voor een
periode van 6 jaar
4. Benoeming van de bestuurders met raadgevende stem voor een periode van 6 jaar
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van Ecowerf van 20.03.2013 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen
op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Ecowerf, Aarschotsesteenweg
210, 3012 Leuven.

13 Buitengewone algemene vergadering Cipal van 22.03.2013: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Cipal, dienstverlenende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering;
Gelet op de brief van 14.01.2013 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van Cipal op 22.03.2013, die volgende agenda heeft:
1. Benoeming leden van de raad van bestuur.
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van de leden van de raad van
bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde.
3. Benoeming van de leden van het adviescomité.
4. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne
Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Ronny
Van Gossum, Sofie Coomans, Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc
Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Joris De Vriendt, Koen Vranken
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Cipal op 22.03.2013
en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten wordt goedgekeurd:
1. Benoeming leden van de raad van bestuur.
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van de leden van de raad
van bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde.
3. Benoeming van de leden van het adviescomité.
4. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Art. 2.

Art. 3.

De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van Cipal van 22.03.2013 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op
de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Cipal, Cipalstraat, 2440 Geel.

14 Goedkeuring van de voordacht van een kandidaat lid voor het RBC Leuven van Iverlek,
tevens kandidaat bestuurder.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Iverlek, opdrachthoudende vereniging;
Gelet op de brief van 26.12.2012 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van Iverlek op 19.03.2013;
Overwegende dat overeenkomstig art. 57 van het decreet houdende intergemeentelijke
samenwerking van 06.07.2001 alle huidige mandaten bij Iverlek onmiddellijk vervallen na voornoemde
vergadering en dat tot een algehele vervanging van de bestuursorganen dient te worden overgegaan;
Overwegende dat de stad ingedeeld is bij het regionaal bestuurscomité (RBC) Leuven;
Overwegende dat overeenkomstig art. 17.2 van de Iverlek-statuten elke deelnemende gemeente het
recht heeft om één kandidaat voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité (RBC);
Overwegende dat overeenkomstig art. 12.2 elke gemeenteraad ook het recht heeft om één kandidaat
voor te dragen voor de raad van bestuur en dat het om dezelfde persoon moet gaan die voorgedragen
wordt als kandidaat-lid voor het RBC;
Overwegende dat het aantal door de algemene vergadering te benoemen gemeentelijke leden van de
raad van bestuur beperkt is tot negen, waarvan 4 gezamenlijk voor te dragen door de gemeenten
behorende tot het RBC Leuven;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Marc Decat (kandidaat-lid en kandidaat-bestuurder)
Marc Decat
Ja:
25
Neen:
1
Onthoudingen:
1
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Marc Decat, wonende te Eggersberg 2, 3270 Scherpenheuvel-Zichem, gemeenteraadslid,
wordt aangeduid als kandidaat-lid van het regionaal bestuurscomité (RBC) Leuven van de
opdrachthoudende vereniging Iverlek, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene
vergadering van 19.03.2013 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2019.
Art. 2.
De persoon vermeld in art. 1 wordt voorgedragen als kandidaat-lid voor de raad van bestuur
van de opdrachthoudende vereniging Iverlek, voor een duur van zes jaar, vanaf de
algemene vergadering van 19.03.2013 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar
2019.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Iverlek, Brusselsesteenweg
199, 9090 Melle.

15 Goedkeuring van de voordracht van een kandidaat bestuurder voor Finilek.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Finilek, dienstverlenende vereniging;
Gelet op de brief van 21.12.2012 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van Finilek op 19.03.2013;
Overwegende dat overeenkomstig art. 57 van het decreet houdende intergemeentelijke
samenwerking van 06.07.2001 tot een algehele vervanging van de raad van bestuur dient te worden
overgegaan;
Overwegende dat overeenkomstig art. 9 van de Finilek-statuten de gemeente het recht heeft één
kandidaat-bestuurder voor te dragen;

Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Geert Janssens (kandidaat-bestuurder)
Geert Janssens
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
1
Ongeldig:
1
Besluit:
Art. 1.
Geert Janssens, wonende te Ten Bosch 14, 3271 Scherpenheuvel-Zichem, wordt aangeduid
als kandidaat-bestuurder van de raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging
Finilek, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 19.03.2013 tot aan
de eerste algemene vergadering in het jaar 2019.
Art. 1.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Finilek, p/a Intermixt,
Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.

16 Goedkeuring van de voordracht van een kandidaat bestuurder voor IGS Hofheide.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGS Hofheide, opdrachthoudende vereniging;
Gelet op de brief van 02.01.2013 met de officiële uitnodiging tot de gewone algemene vergadering
van IGS Hofheide op 26.03.2013;
Overwegende dat overeenkomstig art. 57 van het decreet houdende intergemeentelijke
samenwerking van 06.07.2001 alle huidige mandaten bij IGS Hofheide onmiddellijk vervallen na
voornoemde vergadering en dat tot een algehele vervanging van de bestuursorganen dient te worden
overgegaan;
Overwegende dat overeenkomstig de statuten elke deelnemende gemeente het recht heeft om één
kandidaat voor te dragen voor de raad van bestuur;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Arlette Sannen (kandidaat-bestuurder)
Arlette Sannen
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Arlette Sannen, wonende te Pelgrimsstraat 13, 3272 Scherpenheuvel-Zichem,
gemeenteraadslid, wordt aangeduid als kandidaat-lid van de raad van bestuur van de
opdrachthoudende vereniging IGS Hofheide, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene
vergadering van 26.03.2013 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2019.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGS Hofheide, p/a Jacques
Roggen, Broekstraat 10, 3150 Haacht.

17 Goedkeuring van de voordracht van een kandidaat bestuurder voor IGO-Leuven.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGO Leuven, dienstverlenende vereniging;
Gelet op de brief van 10.01.2013 met de officiële uitnodiging tot de gewone algemene vergadering
van IGO Leuven op 21.03.2013;
Overwegende dat overeenkomstig art. 57 van het decreet houdende intergemeentelijke
samenwerking van 06.07.2001 alle huidige mandaten bij IGO Leuven onmiddellijk vervallen na
voornoemde vergadering en dat tot een algehele vervanging van de bestuursorganen dient te worden
overgegaan;
Overwegende dat overeenkomstig de statuten elke deelnemende gemeente het recht heeft om één
kandidaat voor te dragen voor de raad van bestuur;

Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
Arlette Sannen (kandidaat-bestuurder)
Arlette Sannen
Ja:
24
Neen:
1
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Arlette Sannen, wonende te Pelgrimsstraat 13, 3272 Scherpenheuvel-Zichem,
gemeenteraadslid, wordt aangeduid als kandidaat-lid van de raad van bestuur van de
dienstverlenende vereniging IGO Leuven, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene
vergadering van 21.03.2013 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2019.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGO Leuven,
Aarschotsesteenweg 212, 3010 Leuven.

18 Goedkeuring van de voordracht van een kandidaat bestuurder met raadgevende stem voor
IGO-Leuven.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGO Leuven, dienstverlenende vereniging;
Gelet op de brief van 10.01.2013 met de officiële uitnodiging tot de gewone algemene vergadering
van IGO Leuven op 21.03.2013;
Overwegende dat overeenkomstig art. 57 van het decreet houdende intergemeentelijke
samenwerking van 06.07.2001 alle huidige mandaten bij IGO Leuven onmiddellijk vervallen na
voornoemde vergadering en dat tot een algehele vervanging van de bestuursorganen dient te worden
overgegaan;
Overwegende dat overeenkomstig de statuten elke deelnemende gemeente het recht heeft om één
kandidaat voor te dragen voor de raad van bestuur met raadgevende stem;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
Paul Boschmans (kandidaat-bestuurder met raadgevende stem)
Paul Boschmans
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Paul Boschmans, wonende te Maasstraat 33, 3272 Scherpenheuvel-Zichem,
gemeenteraadslid, wordt aangeduid als kandidaat-lid van de raad van bestuur met
raadgevende stem van de dienstverlenende vereniging IGO Leuven, voor een duur van zes
jaar, vanaf de algemene vergadering van 21.03.2013 tot aan de eerste algemene
vergadering in het jaar 2019.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGO Leuven,
Aarschotsesteenweg 212, 3010 Leuven.

19 Goedkeuring van de voordracht van een kandidaat bestuurder voor Interleuven.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Interleuven, dienstverlenende vereniging;
Gelet op de brief van 10.01.2013 met de mededeling van de datum van de buitengewone algemene
vergadering van Interleuven op 27.03.2013;
Overwegende dat overeenkomstig art. 57 van het decreet houdende intergemeentelijke
samenwerking van 06.07.2001 alle huidige mandaten bij Interleuven onmiddellijk vervallen na
voornoemde vergadering en dat tot een algehele vervanging van de bestuursorganen dient te worden
overgegaan;

Overwegende dat overeenkomstig de statuten elke deelnemende gemeente het recht heeft om één
kandidaat voor te dragen voor de raad van bestuur;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Manu Claes (kandidaat-bestuurder)
Manu Claes
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Manu Claes, wonende te Mettebeemden 6, 3272 Scherpenheuvel-Zichem,
gemeenteraadslid, wordt aangeduid als kandidaat-bestuurder van de raad van bestuur van
de dienstverlenende vereniging Interleuven, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene
vergadering van 27.03.2013 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2019.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Interleuven, Brouwersstraat 6,
3000 Leuven.

20 Goedkeuring van de voordracht van een kandidaat bestuurder Ecowerf.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Ecowerf, opdrachthoudende vereniging;
Gelet op de brief van 17.01.2013 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van Ecowerf op 20.03.2013;
Overwegende dat overeenkomstig art. 57 van het decreet houdende intergemeentelijke
samenwerking van 06.07.2001 alle huidige mandaten bij Ecowerf onmiddellijk vervallen na
voornoemde vergadering en dat tot een algehele vervanging van de bestuursorganen dient te worden
overgegaan;
Overwegende dat overeenkomstig de statuten elke deelnemende gemeente het recht heeft om één
kandidaat voor te dragen voor de raad van bestuur;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Arlette Sannen (kandidaat-bestuurder)
Arlette Sannen
Ja:
24
Neen:
1
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Arlette Sannen, wonende te Pelgrimsstraat 13, 3272 Scherpenheuvel-Zichem,
gemeenteraadslid, wordt aangeduid als kandidaat-lid van de raad van bestuur van de
opdrachthoudende vereniging Ecowerf, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene
vergadering van 20.03.2013 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2019.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Ecowerf, Aarschotsesteenweg
210, 3012 Leuven.

21 Goedkeuring van de voordracht van een kandidaat bestuurder met raadgevende stem voor
Ecowerf.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Ecowerf, opdrachthoudende vereniging;
Gelet op de brief van 17.01.2013 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van Ecowerf op 20.03.2013;
Overwegende dat overeenkomstig art. 57 van het decreet houdende intergemeentelijke
samenwerking van 06.07.2001 alle huidige mandaten bij Ecowerf onmiddellijk vervallen na

voornoemde vergadering en dat tot een algehele vervanging van de bestuursorganen dient te worden
overgegaan;
Overwegende dat overeenkomstig de statuten elke deelnemende gemeente het recht heeft om één
kandidaat met raadgevende stem voor te dragen voor de raad van bestuur;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Paul Boschmans (kandidaat-bestuurder met raadgevende stem)
Paul Boschmans
Ja:
24
Neen:
0
Onthoudingen:
3
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Paul Boschmans, wonende te Maasstraat 33, 3272 Scherpenheuvel-Zichem,
gemeenteraadslid, wordt aangeduid als kandidaat-lid met raadgevende stem van de raad
van bestuur van de opdrachthoudende vereniging Ecowerf, voor een duur van zes jaar,
vanaf de algemene vergadering van 20.03.2013 tot aan de eerste algemene vergadering in
het jaar 2019.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Ecowerf, Aarschotsesteenweg
210, 3012 Leuven.

22 Voordracht lid van het adviescomité van de dienstverlenende vereniging Cipal.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Cipal, dienstverlenende vereniging;
Gelet op de brief van 14.01.2013 met de officiële uitnodiging tot de gewone algemene vergadering
van Cipal op 22.03.2013;
Overwegende dat overeenkomstig de statuten van Cipal elke deelnemende gemeente het recht heeft
om één kandidaat voor te dragen voor het adviescomité;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Tony Vancauwenbergh (kandidaat-lid adviescomité)
Tony Vancauwenbergh
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Tony Vancauwenbergh, wonende te Lobbensestraat 110, 3271 Scherpenheuvel-Zichem,
wordt aangeduid als kandidaat-lid van het adviescomité van de dienstverlenende vereniging
Cipal, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering van 22.03.2013 tot aan
de eerste algemene vergadering in het jaar 2019.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Cipal, Cipalstraat, 2440 Geel.

23 Buitengewone algemene vergadering Iverlek van 19.03.2013: aanstelling van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Iverlek, opdrachthoudende vereniging;
Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
van 06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering;

Gelet op de brief van 26.12.2012 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van Iverlek op 19.03.2013;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
Ronald Schuyten (vertegenwoordiger)
Jan Boeckx (plaatsvervangend vertegenwoordiger)
Gaat over tot de geheime stemming;
Ronald Schuyten
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Jan Boeckx
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Ronald Schuyten, wonende te Mannenberg 73 bus 1, 3270 Scherpenheuvel-Zichem,
gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger en Jan Boeckx, wonende te
Oranjestraat 41 B 3, 3271 Scherpenheuvel-Zichem, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de buitengewone
algemene vergadering van Iverlek op 19.03.2013.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Iverlek, Brusselsesteenweg
199, 9090 Melle.

24 Buitengewone algemene vergadering Finilek van 19.03.2013: aanstelling van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Finilek, dienstverlenende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering;
Gelet op de brief van 21.12.2012 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van Finilek op 19.03.2013;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Ben Mattheus (vertegenwoordiger)
- Lieve Renders (plaatsvervangend vertegenwoordiger)
Ben Mattheus
Ja:
24
Neen:
1
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Lieve Renders
Ja:
24
Neen:
0
Onthoudingen:
3
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Ben Mattheus, wonende te Eikeveldstraat 31, 3272 Scherpenheuvel-Zichem,
gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger en Lieve Renders, schepen,
wonende te Groenstraat 53, 3270 Scherpenheuvel-Zichem, gemeenteraadslid, wordt

Art. 2.

aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de
buitengewone algemene vergadering van Finilek op 19.03.2013.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Finilek, p/a Intermixt,
Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.

25 Algemene vergadering IGS Hofheide van 26.03.2013: aanstelling van een
vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGS Hofheide, opdrachthoudende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering;
Gelet op de brief van 02.01.2013 met de officiële uitnodiging tot de gewone algemene vergadering
van IGS Hofheide op 26.03.2013;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Ben Mattheus (vertegenwoordiger)
Ben Mattheus
Ja:
24
Neen:
1
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Ben Mattheus, wonende te Eikeveldstraat 31, 3272 Scherpenheuvel-Zichem,
gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwooridger van de stad om deel te nemen
aan de gewone algemene vergadering van IGS Hofheide op 26.03.2013.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGS Hofheide, p/a/ Jacques
Roggen, Broekstraat 10, 3150 Haacht.

26 Buitengewone algemene vergadering IGO-Leuven van 21.03.2013: aanstelling van een
vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGO Leuven, dienstverlenende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering;
Gelet op de brief van 10.01.2013 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van IGO Leuven op 21.03.2013;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Willy Cortens (vertegenwoordiger)
Willy Cortens
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Besluit:

Art. 1.

Art. 2.

Willy Cortens, wonende te Bredestraat 13, 3271 Scherpenheuvel-Zichem,
gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen
aan de buitengewone algemene vergadering van IGO Leuven op 21.03.2013.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGO Leuven,
Aarschotsesteenweg 212, 3010 Leuven.

27 Buitengewone algemene vergadering Interleuven van 27.03.2013: aanstelling van een
vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Interleuven, dienstverlenende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering;
Gelet op de brief van 10.01.2013 betreffende de mededeling van de datum van de algemene
vergadering;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Marie Jeanne Hendrickx (vertegenwoordiger)
Marie Jeanne Hendrickx
Ja:
23
Neen:
1
Onthoudingen:
3
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Marie Jeanne Hendrickx, wonende te Maasstraat 3, 3272 Scherpenheuvel-Zichem, schepen,
wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de buitengewone
algemene vergadering van Interleuven op 27.03.2013.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Interleuven, Brouwersstraat 6,
3000 Leuven.

28 Bijzondere Algemene Vergadering Ecowerf van 20.03.2013: aanstelling van een
vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Ecowerf, opdrachthoudende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering;
Gelet op de brief van 17.01.2013 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van Ecowerf op 20.03.2013;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Marie Jeanne Hendrickx (vertegenwoordiger)
Marie Jeanne Hendrickx
Ja:
23
Neen:
1
Onthoudingen:
3
Ongeldig:
0
Besluit:

Art. 1.

Art. 2.

Marie Jeanne Hendrickx, wonende te Maasstraat 3, 3272 Scherpenheuvel-Zichem, schepen,
wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de buitengewone
algemene vergadering van Ecowerf op 20.03.2013.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Ecowerf, Aarschotsesteenweg
210, 3012 Leuven.

29 Buitengewone algemene vergadering Cipal van 22.03.2013: aanstelling van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Cipal, dienstverlenende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering;
Gelet op de brief van 14.01.2013 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van Cipal op 22.03.2013;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Ben Mattheus (vertegenwoordiger)
- Geert Janssens (plaatsvervangend vertegenwoordiger)
Ben Mattheus
Ja:
23
Neen:
1
Onthoudingen:
3
Ongeldig:
0
Geert Janssens
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Ben Mattheus, wonende te Eikeveldstraat 31, 3272 Scherpenheuvel-Zichem,
gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger en Geert Janssens, wonende te
Ten Bosch 14, 3271 Scherpenheuvel-Zichem, voorzitter gemeenteraad, wordt aangeduid als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de buitengewone
algemene vergadering van Cipal op 22.03.2013.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Cipal, Cipalstraat, 2440 Geel.

30 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening: aanstelling van een vertegenwoordiger in
het provinciaal comité.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad vennoot is van de cvba Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening;
Overwegende dat één vertegenwoordiger dient te worden aangeduid om de stad te
vertegenwoordigen in het provinciaal comité (Vlaams-Brabant) van de VMW;
Overwegende dat deze vertegenwoordiger automatisch zetelt in het sectorcomité;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Arlette Sannen (vertegenwoordiger)
Arlette Sannen
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
2

Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Arlette Sannen, wonende te Pelgrimsstraat 13, 3272 Scherpenheuvel-Zichem,
gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad in het provinciaal
comité (Vlaams-Brabant) van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. Betrokkene
is automatisch vertegenwoordiger in het sectorcomité van dezelfde organisatie.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en
het secretariaat van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba, Herbert
Hooverplein 23, 3000 Leuven.

31 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening: aanstelling van een vertegenwoordiger met
stemrecht in de algemene vergadering.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad vennoot is van de cvba Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening;
Overwegende dat één vertegenwoordiger dient te worden aangeduid om de stad te
vertegenwoordigen met stemrecht in de algemene vergadering van de VMW;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Herman Weckx (vertegenwoordiger met stemrecht)
Herman Weckx
Ja:
24
Neen:
1
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Herman Weckx, Demerlaan 20, 3270 Scherpenheuvel-Zichem, wordt aangeduid als
vertegenwoordiger met stemrecht van de stad in de algemene vergadering van de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en
het secretariaat van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba, Herbert
Hooverplein 23, 3000 Leuven.

32 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening: aanstelling van een vertegenwoordiger
zonder stemrecht in de algemene vergadering.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad vennoot is van de cvba Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening;
Overwegende dat één vertegenwoordiger dient te worden aangeduid om de stad te
vertegenwoordigen zonder stemrecht in de algemene vergadering van de VMW;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Elke Lambrechts (vertegenwoordiger zonder stemrecht)
Elke Lambrechts
Ja:
24
Neen:
0
Onthoudingen:
3
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Elke Lambrechts, wonende te Nieuwland 4, 3272 Scherpenheuvel-Zichem, wordt aangeduid
als vertegenwoordiger zonder stemrecht van de stad in de algemene vergadering van de
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en
het secretariaat van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba, Herbert
Hooverplein 23, 3000 Leuven.

33 Aanstelling van 2 commissarissen voor het college van commissarissen van het AGB
Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem,
inzonderheid art. 22;
Overwegende dat de gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van twee commissarissen
om zitting te hebben in het College van Commissarissen van het AGB Patrimonium ScherpenheuvelZichem;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Manu Claes
- Tony Vancauwenbergh
Manu Claes
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Tony Vancauwenbergh
Ja:
24
Neen:
0
Onthoudingen:
3
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Manu Claes, wonende te Mettebeemden 6, 3272 Scherpenheuvel-Zichem, burgemeester,
en Tony Van Cauwenbergh, wonende te Lobbensestraat 110, 3271 ScherpenheuvelZichem, schepen, worden aangeduid als commissarissen om zitting te hebben in het College
van Commissarissen van het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium ScherpenheuvelZichem.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de Gouverneur van de provincie van VlaamsBrabant en aan het AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem, A. Nihoulstraat 13-15, 3270
Scherpenheuvel-Zichem.

34 vzw Toerisme Vlaams-Brabant: aanstelling van een vertegenwoordiger, tevens kandidaat
bestuurder.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad lid is van de vzw Toerisme Vlaams-Brabant;
Overwegende dat naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 04.10.2012 de stad een
vertegenwoordiger dient af te vaardigen voor de algemene vergadering van de vzw Toerisme VlaamsBrabant;
Overwegende dat deze vertegenwoordiger eveneens kandidaat-bestuurder is;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Lieve Renders (vertegenwoordiger)
Lieve Renders
Ja:
24
Neen:
1
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Lieve Renders, wonende te Groenstraat 53, 3270 Scherpenheuvel-Zichem, schepen, wordt
aangeduid als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de vzw Toerisme
Vlaams-Brabant. Betrokkene is eveneens kandidaat-bestuurder.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en
aan de vzw Toerisme Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.

35 vzw Toerisme Hageland: aanstelling van een vertegenwoordiger, tevens kandidaat
bestuurder.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij de vzw Toerisme Hageland;
Gelet op de brief van de vzw Toerisme Hageland van 21.11.2012 waarin de stad wordt verzocht een
afgevaardigde aan te duiden die de stad vertegenwoordigt in de algemene vergadering en de raad
van bestuur van de vzw;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Lieve Renders (vertegenwoordiger)
Lieve Renders
Ja:
24
Neen:
1
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Lieve Renders, wonende te Groenstraat 53, 3270 Scherpenheuvel-Zichem, schepen, wordt
aangeduid als vertegenwoordiger bij de algemene vergaderingen van de vzw Toerisme
Hageland. Betrokkene is eveneens kandidaat-bestuurder.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en
aan de vzw Toerisme Hageland, Aarschotsesteenweg 212, 3010 Leuven.

36 vzw Regionaal Landschap Noord-Hageland: aanstelling van een vertegenwoordiger, tevens
kandidaat bestuurder.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij de vzw Regionaal Landschap Noord-Hageland;
Overwegende dat een vertegenwoordiger dient te worden aangeduid voor de algemene
vergaderingen van deze vzw;
Overwegende dat uit de leden van de algemene vergadering tevens een aantal bestuurders worden
aangeduid;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Nico Bergmans (vertegenwoordiger)
Nico Bergmans
Ja:
23
Neen:
0
Onthoudingen:
4
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
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.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en
het secretariaat van de vzw Regionaal Landschap Noord-Hageland, Gelrodeweg 2, 3200
Aarschot.

37 VVSG: aanstelling van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij de vzw Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten;

Overwegende dat een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger moeten
worden aangeduid om de stad te vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van de vzw
Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Geert Janssens (vertegenwoordiger)
- Lieve Renders (plaatsvervangend vertegenwoordiger)
Geert Janssens
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Lieve Renders
Ja:
23
Neen:
1
Onthoudingen:
3
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Geert Janssens, wonende te Ten Bosch 14, 3271 Scherpenheuvel-Zichem, voorzitter
gemeenteraad, wordt aangeduid als vertegenwoordiger en Lieve Renders, wonende te
Groenstraat 53, 3270 Scherpenheuvel-Zichem, schepen, wordt aangeduid als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de algemene
vergaderingen van de vzw Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en
het secretariaat van de vzw Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten, Paviljoenstraat
9, 1030 Brussel.

38 De Lijn: aanstelling van een vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad aandeelhouder is van De Lijn;
Overwegende dat de stad dient over te gaan tot het aanduiden van een vertegenwoordiger die de stad
vertegenwoordigt op de algemene vergaderingen van De Lijn;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Herman Weckx (vertegenwoordiger)
Herman Weckx
Ja:
24
Neen:
1
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Herman Weckx, wonende te Demerlaan 20, 3270 Scherpenheuvel-Zichem, wordt aangeduid
als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de algemene vergaderingen van
De Lijn.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en
het secretariaat van De Lijn, Motstraat 20, 2800 Mechelen.

39 Gemeentelijke Holding NV: aanstelling van een vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad vennoot is van de Gemeentelijke Holding NV in vereffening;
Overwegende dat een vertegenwoordiger dient te worden aangeduid voor het bijwonen van de
algemene vergaderingen van de Gemeentelijke Holding NV in vereffening;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:

- Kris Peetermans (vertegenwoordiger)
Kris Peetermans
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Kris Peetermans, wonende te Oude Bergstraat 45, 3271 Scherpenheuvel-Zichem, schepen,
wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de algemene
vergaderingen van de Gemeentelijke Holding NV in vereffening.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en
het secretariaat van de Gemeentelijke Holding NV in vereffening, Sint-Annadreef 68B, 1020
Brussel.

40 OVSG: aanstelling van een vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij de koepelorganisatie voor het onderwijs,
Onderwijssecretariaat van de steden en gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG);
Gelet op de brief van 10.01.2013 met de officiële uitnodiging om een lid aan te duiden voor de
algemene vergaderingen van OVSG op later te bepalen datum;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidatuur wordt ingediend:
- Ronald Schuyten (vertegenwoordiger)
Ronald Schuyten
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Ronald Schuyten, wonende te Mannenberg 73 bus 1, 3270 Scherpenheuvel-Zichem,
gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen
aan de algemene vergaderingen van OVSG op later te bepalen datum.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en
het secretariaat van OVSG, t.a.v. Patrick Delbaere, Ravensteingalerij 3 bus 7 te 1000
Brussel.

41 Beheerscomité scholengemeenschap: aanstelling van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25.02.1997;
Gelet op de omzendbrief BaO/2005/11 betreffende de scholengemeenschappen basisonderwijs;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 26.05.2011 houdende goedkeuring van de
overeenkomst inzake “intergemeentelijke samenwerking onder de vorm van een interlokale
vereniging: vorming scholengemeenschap Hageland voor de schooljaren 2011-2014”;
Overwegende dat het nodig is dat de gemeenteraad een lid van het beheerscomité, alsook een
plaatsvervangend lid aanduidt, dewelke deel uitmaken van het college van burgemeester en
schepenen om te zetelen in het beheerscomité;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Tony Vancauwenbergh (vertegenwoordiger)
- Kris Peetermans (plaatsvervangend vertegenwoordiger)
Tony Vancauwenbergh
Ja:
25
Neen:
0

Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Kris Peetermans
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Tony Vancauwenbergh, wonende te Lobbensestraat 110, 3271 Scherpenheuvel-Zichem,
schepen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger en Kris Peetermans, wonende te Oude
Bergstraat 45, 3271 Scherpenheuvel-Zichem, schepen wordt aangeduid als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de vergaderingen
van het beheerscomité van de scholengemeenschap Hageland.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van de scholengemeenschap
Hageland, A. Nihoulstraat 13-15 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem.

42 Medezeggenschapscollege scholengemeenschap: aanstelling van een vertegenwoordiger
en een plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 26.05.2011 houdende goedkeuring van de
overeenkomst inzake “intergemeentelijke samenwerking onder de vorm van een interlokale
vereniging: vorming scholengemeenschap Hageland voor de schooljaren 2011-2014”;
Overwegende dat het nodig is dat de gemeenteraad 1 lid aanduidt en 1 vervangend lid om te zetelen
in het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Hageland;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Tony Van Cauwenbergh (vertegenwoordiger)
- Kris Peetermans (plaatsvervangend vertegenwoordiger)
Tony Vancauwenbergh
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Kris Peetermans
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Tony Vancauwenbergh, wonende te Lobbensestraat 110, 3271 Scherpenheuvel-Zichem,
schepen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger en Kris Peetermans, wonende te Oude
Bergstraat 45, 3271 Scherpenheuvel-Zichem, schepen, wordt aangeduid als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad om te zetelen in het
medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap Hageland.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van scholengemeenschap
Hageland, A. Nihoulstraat 13-15 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem.

43 Reaffectatiecommissie: aanstelling van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
Gelet op het decreet van 25.02.1997 betreffende het basisonderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29.04.1992 betreffende de verdeling van
betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de
wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 26.05.2011 houdende goedkeuring van de
overeenkomst inzake “intergemeentelijke samenwerking onder de vorm van een interlokale
vereniging: vorming scholengemeenschap Hageland voor de schooljaren 2011-2014”;
Overwegende dat het nodig is dat de gemeenteraad 1 werkende vertegenwoordiger en 1
vervangende vertegenwoordiger aanduidt om te zetelen in de reaffectatiecommissie;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Tony Van Cauwenbergh (vertegenwoordiger)
- Kris Peetermans (plaatsvervangend vertegenwoordiger)
Tony Vancauwenbergh
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Kris Peetermans
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Tony Van Cauwenbergh, wonende te Lobbensestraat 110, 3271 Scherpenheuvel-Zichem,
schepen, wordt aangeduid als werkende vertegenwoordiger en Kris Peetermans, wonende
te Oude Bergstraat 45, 3271 Scherpenheuvel-Zichem, schepen, wordt aangeduid als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad om te zetelen in de reaffectatiecommissie.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van scholengemeenschap
Hageland, A. Nihoulstraat 13-15 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem.

44 OCSG: aanstelling van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 26.05.2011 houdende goedkeuring van de
overeenkomst inzake “intergemeentelijke samenwerking onder de vorm van een interlokale
vereniging: vorming scholengemeenschap Hageland voor de schooljaren 2011-2014”;
Overwegende dat het nodig is dat de gemeenteraad 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger
aanduidt om te zetelen in het OCSG;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Tony Vancauwenbergh (vertegenwoordiger)
- Kris Peetermans (plaatsvervangend vertegenwoordiger)
Tony Vancauwenbergh
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Kris Peetermans
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Tony Vancauwenbergh, wonende te Lobbensestraat 110, 3271 Scherpenheuvel-Zichem,
schepen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger en Kris Peetermans, wonende te Oude

Art. 2.

Bergstraat 45, 3271 Scherpenheuvel-Zichem, schepen, wordt aangeduid als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad om te zetelen in het OCSG.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van de scholengemeenschap
Hageland, OCSG, Eugeen-Coolstraat 17 te 3460 Bekkevoort.

45 HAMW en HABK bestuurscollege: aanstelling van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25.11.2010 houdende goedkeuring van het
samenwerkingsakkoord tussen de gemeentebesturen Aarschot, Diest, Scherpenheuvel-Zichem en
Rotselaar voor de organisatie van deeltijds kunstonderwijs;
Gelet op art. 5 van deze samenwerkingsovereenkomst;
Overwegende dat de stad een effectief en een plaatsvervangend lid naar het bestuurscollege van de
Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst en de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord
dient af te vaardigen;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Tony Vancauwenbergh (effectief lid)
- Kris Peetermans (plaatsvervangend lid)
Tony Vancauwenbergh
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Kris Peetermans
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Tony Vancauwenbergh, wonende te Lobbensestraat 110, 3271 Scherpenheuvel-Zichem,
schepen, wordt aangeduid als effectief lid en Kris Peetermans, wonende te Oude Bergstraat
45, 3271 Scherpenheuvel-Zichem, schepen, wordt aangeduid als plaatsvervangend lid om
de stad te vertegenwoordigen in het bestuurscollege van de Hagelandse Academie voor
Beeldende Kunst en de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en
het secretariaat van de Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst en de Hagelandse
Academie voor Muziek en Woord.

46 vzw CBE Open School Campus Leuven-Aarschot-Diest-Haacht-Tienen: aanstelling van een
vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad lid is van de vzw CBE Open School Campus Leuven-Aarschot-DiestHaacht-Tienen;
Overwegende dat door de stad een vertegenwoordiger dient te worden aangeduid om de stad te
vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van de vzw;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Kris Peetermans (vertegenwoordiger)
Kris Peetermans
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0

Besluit:
Art. 1.
Kris Peetermans, wonende te Oude Bergstraat 45, 3271 Scherpenheuvel-Zichem, schepen,
wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de algemene
vergaderingen van de vzw CBE Open School Campus Leuven-Aarschot-Diest-HaachtTienen.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en
het secretariaat van vzw CBE Open School Campus Leuven-Aarschot-Diest-Haacht-Tienen,
E. Ruelensvest 127, 3001 Leuven.

47 Demer en Dijle: aanstelling van een vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad vennoot is van de NV Demer en Dijle;
Overwegende dat de stad een vertegenwoordiger dient aan te duiden voor het bijwonen van de
algemene vergaderingen van deze NV;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Patrick Everaerts (vertegenwoordiger)
Patrick Everaerts
Ja:
24
Neen:
1
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Patrick Everaerts, wonende te Slangenberg 60, 3270 Scherpenheuvel-Zichem, wordt
aangeduid als vertegenwoordiger van de stad bij de algemene vergaderingen van de NV
Demer en Dijle.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en
het secretariaat van de NV Demer en Dijle, Naamsesteenweg 142, 3001 Heverlee.

48 vzw Bosgroep Noord-Hageland: aanstelling van een vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad lid is van de vzw Bosgroep Noord-Hageland;
Overwegende dat de stad één vertegenwoordiger dient aan te duiden om de stad te
vertegenwoordigen in de vzw Bosgroep Noord-Hageland;
Overwegende dat de vertegenwoordiger tevens kandidaat-bestuurder is;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Nico Bergmans (vertegenwoordiger)
Nico Bergmans
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Nico Bergmans, wonende te Weefbergstraat 25, 3271 Scherpenheuvel-Zichem, schepen,
wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad in de vzw Bosgroep Noord-Hageland.
Betrokkene is tevens kandidaat-bestuurder.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en
het secretariaat van de vzw Bosgroep Noord-Hageland, Gelrodeweg 2, 3200 Aarschot.

49 Diest uitbreiding: aanstelling van een vertegenwoordiger.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad vennoot is van de CVBA Diest-Uitbreiding;
Overwegende dat de stad een vertegenwoordiger dient aan te duiden om de stad te
vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen van deze CVBA;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Ursula Bervoets (vertegenwoordiger)
Ursula Bervoets
Ja:
24
Neen:
0
Onthoudingen:
3
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Ursula Bervoets, wonende te Martensstraat 6, 3271 Scherpenheuvel-Zichem, wordt
aangeduid als vertegenwoordiger van de stad bij de algemene vergaderingen van de CVBA
Diest-Uitbreiding.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en
het secretariaat van CVBA Diest-Uitbreiding, Hasseltsestraat 31, 3290 Diest.

50 ERSV: aanstelling van een vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad lid is van de vzw ERSV Vlaams-Brabant;
Overwegende dat de gemeenteraad een vertegenwoordiger dient aan te duiden voor het bijwonen van
de algemene vergaderingen van de vzw ERSV Vlaams-Brabant;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Geert Janssens (vertegenwoordiger)
Geert Janssens
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Geert Janssens, wonende te Ten Bosch 14, 3271 Scherpenheuvel-Zichem, voorzitter
gemeenteraad, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad bij de algemene
vergaderingen van de vzw ERSV Vlaams-Brabant.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en
het secretariaat van de vzw ERSV Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.

51 Lokaal Overleg m.b.t. kinderopvang: aanstelling van een vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 04.05.2007 houdende het lokaal beleid
kinderopvang;
Overwegende dat de stad het lokaal overleg kinderopvang heeft opgericht ingevolge dit besluit van de
Vlaamse regering van 04.05.2007;
Overwegende dat de stad een vertegenwoordiger dient af te vaardigen om deel te nemen aan dit
overleg;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
Marleen Van Meeuwen (vertegenwoordiger)
Marleen Van Meeuwen
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
2

Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Marleen Van Meeuwen, wonende te Ernest Claesstraat 51, 3271 Scherpenheuvel-Zichem,
schepen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger om deel te nemen aan het lokaal overleg
kinderopvang.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.

52 IGCS: aanstelling van een vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op het decreet van 06.07.2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het decreet van 13.07.2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal
cultuurbeleid;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij de Intergemeentelijke Culturele Samenwerking;
Overwegende dat de stad een gemeenteraadslid dient aan te duiden teneinde deel te nemen aan de
plenaire vergaderingen van dit intergemeentelijk samenwerkingsverband;
Overwegende dat overeenkomstig het samenwerkingsprotocol tevens de schepen van cultuur
afgevaardigd wordt om deel te nemen aan de plenaire vergadering;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Marie Jeanne Hendrickx (vertegenwoordiger)
Marie Jeanne Hendrickx
Ja:
24
Neen:
1
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Marie Jeanne Hendrickx, wonende te Maasstraat 3, 3272 Scherpenheuvel-Zichem, schepen,
wordt aangeduid als afgevaardigde om deel te nemen aan de plenaire vergaderingen van de
Intergemeentelijke Culturele Samenwerking.
Art. 2.
De schepen van cultuur, Kris Peetermans, wonende te Oude Bergstraat 45, 3271
Scherpenheuvel-Zichem, wordt tevens afgevaardigd om deel te nemen aan de plenaire
vergaderingen van de Intergemeentelijke Culturele Samenwerking.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en
het secretariaat van IGCS.

53 Erfgoedregio Hageland: aanstelling van een vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op het decreet van 06.07.2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het decreet van 23.05.2008 houdende de ontwikkeling, de organisatie en de subsidiëring van
het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Erfgoedregio Hageland, projectvereniging;
Overwegende dat de stad een lid van het college van burgemeester en schepenen dient af te
vaardigen om te zetelen in de raad van bestuur van Erfgoedregio Hageland;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Marleen Van Meeuwen (lid raad van bestuur)
Marleen Van Meeuwen
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Besluit:

Art. 1.

Art. 2.

Marleen Van Meeuwen, wonende te Ernest Claesstraat 51, 3271 Scherpenheuvel-Zichem,
schepen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger vanuit het college van burgemeester en
schepenen om deel uit te maken van de raad van bestuur van Erfgoedregio Hageland.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en
het secretariaat van Erfgoedregio Hageland, Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge.

54 Erfgoedregio Hageland: aanstelling van een vertegenwoordiger met raadgevende stem.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op het decreet van 06.07.2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het decreet van 23.05.2008 houdende de ontwikkeling, de organisatie en de subsidiëring van
het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Erfgoedregio Hageland, projectvereniging;
Overwegende dat de stad een gemeenteraadslid dient af te vaardigen om te zetelen in de raad van
bestuur van Erfgoedregio Hageland, met raadgevende stem;
Overwegende dat dit gemeenteraadslid verkozen moet zijn op een lijst waarvan geen enkele
verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Sara De Kock (lid raad van bestuur met raadgevende stem)
Sara De Kock
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Sara De Kock, wonende te Ijsbergstraat 22, 3271 Scherpenheuvel-Zichem,
gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger met raadgevende stem om deel
uit te maken van de raad van bestuur van Erfgoedregio Hageland.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en
het secretariaat van Erfgoedregio Hageland, Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge.

55 vzw Leaderwerking Hageland: aanstelling van een vertegenwoordiger voor de algemene
vergadering en de plaatselijke groep Hageland+.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
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:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
2
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 de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en
het secretariaat van de vzw Leaderwerking Hageland, Provincieplein 1, 3010 Leuven.

56 Forum Werkgelegenheid: aanstelling van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst omtrent het lokaal werkgelegenheidsbeleid en de lokale
werkwinkel van 25.06.2002, inzonderheid art. 7;
Overwegende dat de stad een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger dient
aan te duiden voor het Forum Lokale Werkgelegenheid;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Marleen Van Meeuwen (vertegenwoordiger)
- Lieve Renders (plaatsvervangend vertegenwoordiger)
Marleen Van Meeuwen
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
2
Ongeldig:
0
Lieve Renders
Ja:
22
Neen:
2
Onthoudingen:
3
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Marleen Van Meeuwen, wonende te Ernest Claesstraat 51, 3271 Scherpenheuvel-Zichem,
schepen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger en Lieve Renders, wonende te
Groenstraat 53, 3270 Scherpenheuvel-Zichem, schepen, wordt aangeduid als
plaatsvervangend vertegenwoordiger om de stad te vertegenwoordigen in het Forum Lokale
Werkgelegenheid.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.

57 Aanpassing van het reglement betreffende de klachtenprocedure.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid art. 197 en art. 198, waarin staat dat de
gemeenteraad bij reglement een systeem van klachtenbehandeling moet organiseren, dat wordt
georganiseerd op het ambtelijk niveau van de gemeente en maximaal onafhankelijk is van de diensten
waarop de klachten betrekking hebben;
Gelet op de eigen beslissing van 27.09.2007 tot goedkeuring van de klachtenprocedure en de eigen
beslissing van 30.09.2010 tot wijziging van de klachtenprocedure;
Overwegende dat het nodig is de stafmedewerker (dienst: stafdienst, functieomschrijving nr. 2.01) te
machtigen de klacht te behandelen voor die klachten waarbij de gemeentesecretaris het voorwerp is
van of betrokken is bij de klacht;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne
Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Ronny
Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het klachtenreglement wordt gewijzigd, zoals bepaald in de bijgevoegde tekst met referentie
ICD/GD/Klacht/2013-1, omvattende 9 bladzijden, met als onderdelen ‘Klachtenprocedure als
onderdeel van een klantvriendelijke organisatie’, ‘Reglement klachtenprocedure’,
‘Procesbeschrijving’, ‘Klachtenfiche (intern document)’ en ‘Klachtenfiche (voor burger)’.

Art. 2.

Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de provincie VlaamsBrabant.

58 Goedkeuring van de samenstelling van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum
van Scherpenheuvel-Zichem
Gelet op het organiek reglement van het gemeenschapscentrum van Scherpenheuvel-Zichem,
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19.04.2004, gewijzigd in zitting van 03.06.2008, in
het bijzonder artikel 5;
Gelet op de beslissing van heden houdende de aanduiding van de vertegenwoordigers van de
politieke fracties van de gemeenteraad in het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum van
Scherpenheuvel-Zichem;
Overwegende dat de vertegenwoordigers van de gebruikers in het beheersorgaan worden
afgevaardigd vanuit de jeugd- cultuur-, sport- en seniorenraad;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend als afgevaardigden van de jeugd-,
cultuur-, sport- en seniorenraad:
jeugdraad: Ben Mattheus en Andy Valvekens
cultuurraad: Erna Boogaerts en Alex Van Nijlen
sportraad: Jan Van Nijlen
seniorenraad: François Geyskens
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne
Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Ronny
Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig artikel

De samenstelling van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum van
Scherpenheuvel-Zichem, zoals hierna volgt, wordt goedgekeurd:
CD &V:
Marc Van den Bergh, A. Nihoulstraat 156, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Marleen Swinnen, Marslaan 29, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Marcellina Dekeyzer, Tessenderlobaan 109, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
VLD:
Silvio Asunis, Vossekotstraat 157, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Gerry Frederickx, Kiekenhoefstraat 5A, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
N-VA
René Jacobs, Scheldelaan 21, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Martine Vancauwenbergh, Koestraat 57, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
SP.A
Michèle Huber, Henri Adriaensstraat 21, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Vlaams Belang:
Maria Van der Bruggen, Lijsterlaan 37, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
Jeugdraad:
Diederik Mattheus, Basilieklaan 121, 3270 Scherpenheuvel
Andy Valvekens, Oude Tiensestraat 36A, 3270 Scherpenheuvel
Cultuurraad:
Erna Boogaerts, Kwalijkstraat 9, 3271 Zichem
Alex Van Nijlen, Houwaartstraat 11, 3270 Scherpenheuvel
Sportraad:
Jan Van Nijlen, Michel Janssenstraat 52A bus 6, 3270 Scherpenheuvel
Seniorenraad:
François Geyskens, Prattenborgstraat 25, 3270 Scherpenheuvel

59 Goedkeuren gratis grondafstand verkaveling M/40/2012 tot realisatie van één bouwlot met
gratis grondafstand gelegen Hammekensstraat 14 te 3272 Scherpenheuvel-Zichem, De
Groot Marjan met adres Wimpstraat 55 te 2260 Westerlo.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 inzonderheid artikel 42 & 2;
Gelet op de 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 verkaveling met gratis grondafstand voor het perceel gelegen
Hammekensstraat 14 te 3272 Scherpenheuvel-Zichem (Messelbroek), gekadastreerd sectie A nr.
294g;
Overwegende dat een beslissing omtrent een verkaveling met gratis grondafstand voorafgaandelijk
dient voorgelegd aan de gemeenteraad;
Gelet op het goedgekeurde rooilijnplan door de gemeenteraad in zitting van 03.11.1967 voor wat
betreft de linkerhoek van het perceel;
Gelet op het ontwerp opgemaakt door De Groot Marjan, landmeter-expert, Wimpstraat 55 te 2260
Westerlo;
Gelet op de bespreking;
Gaat over tot de goedkeuring van de gratis grondafstand in de verkaveling M/40/2012 gelegen
Hammekensstraat 14 te 3272 Scherpenheuvel-Zichem, aangevraagd door De Groot Marjan met adres
Wimpstraat 55 te 2260 Westerlo.
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne
Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Ronny
Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gratis grondafstand in de verkaveling M/40/2012 gelegen Hammekensstraat 14 te 3272
Scherpenheuvel-Zichem, aangevraagd door De Groot Marjan, landmeter-expert, met adres
Wimpstraat 55 te 2260 Westerlo, wordt goedgekeurd.
Art. 2.
Het bebouwbare lot mag slechts vervreemd en bebouwd worden na het verlijden van de akte
gratis grondafstand en na vergoeding van de kosten opgelegd door de nutsmaatschappijen.
De aanvrager is gehouden voorafgaandelijk het metingsplan gratis grondafstand in
zevenvoud alsook de ondertekende verklaring gratis grondafstand te bezorgen.
Art. 3.
De aanvragers verbinden zich ertoe, evenals hun rechtsopvolgers, de onder artikel 2
vermelde voorwaarde in de verkoopakte met betrekking tot de gronden in te lassen of te
doen inschrijven.

60 Goedkeuring bijakte bij samenwerkingsovereenkomst met gemeente Tessenderlo - aanleg
riolering Oude Baan.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat in zitting van de gemeenteraad van 19.12.2011 een samenwerkingsovereenkomst
heeft goedgekeurd om een project op te starten om wegenis- en rioleringswerken uit te voeren in de
Oude Baan, als onderdeel van het project ‘aanleg riolering Engsbegseweg, Achterheide en
Prinsenbos’ van Tessenderlo;
Overwegende dat een bijakte werd opgesteld aan deze samenwerkingsovereenkomst betreffende de
betalingen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne
Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Ronny

Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De bijakte aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Tessenderlo en de
stad Scherpenheuvel-Zichem – in verband met het project ‘aanleg riolering Engsbergseweg,
Achterheide en Prinsenbos’, waarvan de oude Baan, gelegen op grondgebied
Scherpenheuvel-Zichem, een onderdeel is – wordt goedgekeurd.
Art. 2.
De burgemeester en de secretaris worden gemachtigd om deze bijakte namens de stad
Scherpenheuvel-Zichem te ondertekenen.

61 Definitieve goedkeuring rooilijn- en onteigeningsplan Galgenberg (deel).
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid artikel 42 en 43, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen;
Gelet op de bepalingen van de wet van 27.05.1870 houdende vereenvoudiging van de administratieve
formaliteiten in verband met onteigeningen wegens openbaar nut;
Gelet op het decreet van 08.05.2009 houdende de vaststelling en realisatie van de rooilijnen;
Overwegende dat in zitting van de gemeenteraad van 21.10.2010 het bestek 561/2010/DGZ/MSp
werd goedgekeurd voor de opmaak van rooilijnplannen en plannen en tabellen van onteigening;
Overwegende dat in zitting van het schepencollege van 27.12.2010 beslist werd Hosbur, Diestsestraat
54 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, aan te stellen als ontwerper van het project ‘Opstellen van
rooilijnplannen en plannen en tabellen van onteigening’ voor o.a. de Galgenberg (deel);
Overwegende dat in zitting van de gemeenteraad van 18.10.2012 hoger vermeld rooilijn- en
onteigeningsplan voor Galgenberg (deel) werd goedgekeurd;
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaarschriften en/of opmerkingen werden
ingediend;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21.01.2013 houdende de
sluiting van het openbaar onderzoek;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne
Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Ronny
Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het rooilijn- en onteigeningsplan 11-4436 van 18.04.2012 voor Galgenberg (deel), inclusief
de onteigeningstabel worden definitief goedgekeurd.
Art. 2.
De rooilijn zal in de mate van het mogelijke uitgevoerd worden door verwervingen in der
minne tot algemeen nut.
Art. 3.
Indien de noodzakelijke grondverwervingen niet door middel van een minnelijke schikking
kunnen worden gerealiseerd zal een onteigeningsmachtiging worden gevraagd.
Art. 4.
Het rooilijn- en onteigeningsplan 11-4436 van 18.04.2012 voor Galgenberg (deel) wordt
overgemaakt aan de hogere overheid voor het bekomen van de bij wet bepaalde
machtigingen en goedkeuringen.
Art. 5.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de provincie Vlaams
Brabant.

62 Definitieve goedkeuring rooilijn- en onteigeningsplan Koekoekstraat (deel).

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid artikel 42 en 43, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen;
Gelet op de bepalingen van de wet van 27.05.1870 houdende vereenvoudiging van de administratieve
formaliteiten in verband met onteigeningen wegens openbaar nut;
Gelet op het decreet van 08.05.2009 houdende de vaststelling en realisatie van de rooilijnen;
Overwegende dat in zitting van de gemeenteraad van 21.10.2010 het bestek 561/2010/DGZ/MSp
werd goedgekeurd voor de opmaak van rooilijnplannen en plannen en tabellen van onteigening;
Overwegende dat in zitting van het schepencollege van 27.12.2010 beslist werd Hosbur, Diestsestraat
54 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, aan te stellen als ontwerper van het project ‘Opstellen van
rooilijnplannen en plannen en tabellen van onteigening’ voor o.a. de Koekoekstraat (deel);
Overwegende dat in zitting van de gemeenteraad van 18.10.2012 hoger vermeld rooilijn- en
onteigeningsplan voor de Koekoekstraat (deel) werd goedgekeurd;
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek 2 bezwaarschriften en/of opmerkingen werden
ingediend, die konden weerlegd worden in zitting van het schepencollege van 21.01.2013;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21.01.2013 houdende de
sluiting van het openbaar onderzoek;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne
Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Ronny
Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het rooilijn- en onteigeningsplan 11-4436 voor de Koekoekstraat (deel), inclusief de
onteigeningstabel worden definitief goedgekeurd.
Art. 2.
De rooilijn zal in de mate van het mogelijke uitgevoerd worden door verwervingen in der
minne tot algemeen nut.
Art. 3.
Indien de noodzakelijke grondverwervingen niet door middel van een minnelijke schikking
kunnen worden gerealiseerd zal een onteigeningsmachtiging worden gevraagd.
Art. 4.
Het rooilijn- en onteigeningsplan 11-4436 voor de Koekoekstraat (deel) wordt overgemaakt
aan de hogere overheid voor het bekomen van de bij wet bepaalde machtigingen en
goedkeuringen.
Art. 5.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de provincie Vlaams
Brabant.

63 Definitieve goedkeuring rooilijn- en onteigeningsplan Ijsbergstraat (deel).
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid artikel 42 en 43, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen;
Gelet op de bepalingen van de wet van 27.05.1870 houdende vereenvoudiging van de administratieve
formaliteiten in verband met onteigeningen wegens openbaar nut;
Gelet op het decreet van 08.05.2009 houdende de vaststelling en realisatie van de rooilijnen;
Overwegende dat in zitting van de gemeenteraad van 21.10.2010 het bestek 561/2010/DGZ/MSp
werd goedgekeurd voor de opmaak van rooilijnplannen en plannen en tabellen van onteigening;
Overwegende dat in zitting van het schepencollege van 27.12.2010 beslist werd Hosbur, Diestsestraat
54 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, aan te stellen als ontwerper van het project ‘Opstellen van
rooilijnplannen en plannen en tabellen van onteigening’ voor o.a. de Ijsbergstraat (deel);
Overwegende dat in zitting van de gemeenteraad van 18.10.2012 hoger vermeld rooilijn- en
onteigeningsplan voor de Ijsbergstraat (deel) werd goedgekeurd;
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek 3 bezwaarschriften en/of opmerkingen werden
ingediend, die konden weerlegd worden in zitting van het schepencollege van 21.01.2013;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21.01.2013 houdende de
sluiting van het openbaar onderzoek;

Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne
Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Ronny
Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het rooilijn- en onteigeningsplan 11-4436 voor de Ijsbergstraat (deel), inclusief de
onteigeningstabel worden definitief goedgekeurd.
Art. 2.
De rooilijn zal in de mate van het mogelijke uitgevoerd worden door verwervingen in der
minne tot algemeen nut.
Art. 3.
Indien de noodzakelijke grondverwervingen niet door middel van een minnelijke schikking
kunnen worden gerealiseerd zal een onteigeningsmachtiging worden gevraagd.
Art. 4.
Het rooilijn- en onteigeningsplan 11-4436 voor de Ijsbergstraat (deel) wordt overgemaakt
aan de hogere overheid voor het bekomen van de bij wet bepaalde machtigingen en
goedkeuringen.
Art. 5.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de provincie Vlaams
Brabant.

64 Definitieve goedkeuring rooilijnplan Stationswijk.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid artikel 42 en 43, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen;
Gelet op de bepalingen van de wet van 27.05.1870 houdende vereenvoudiging van de administratieve
formaliteiten in verband met onteigeningen wegens openbaar nut;
Gelet op het decreet van 08.05.2009 houdende de vaststelling en realisatie van de rooilijnen;
Overwegende dat in zitting van de gemeenteraad van 21.10.2010 het bestek 561/2010/DGZ/MSp
werd goedgekeurd voor de opmaak van rooilijnplannen en plannen en tabellen van onteigening;
Overwegende dat in zitting van het schepencollege van 27.12.2010 beslist werd Hosbur, Diestsestraat
54 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, aan te stellen als ontwerper van het project ‘Opstellen van
rooilijnplannen en plannen en tabellen van onteigening’ voor o.a. Stationswijk;
Overwegende dat in zitting van de gemeenteraad van 18.10.2012 hoger vermeld rooilijnplan voor
Stationswijk werd goedgekeurd;
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaarschriften en/of opmerkingen werden
ingediend;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21.01.2013 houdende de
sluiting van het openbaar onderzoek;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne
Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Ronny
Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het rooilijnplan 11-4436 voor Stationswijk wordt definitief goedgekeurd.
Art. 2.
De rooilijn zal in de mate van het mogelijke uitgevoerd worden door verwervingen in der
minne tot algemeen nut.
Art. 3.
Het rooilijnplan 11-4436 voor Stationswijk wordt overgemaakt aan de hogere overheid voor
het bekomen van de bij wet bepaalde machtigingen en goedkeuringen.

Art. 4.

Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de provincie Vlaams
Brabant.

65 Voorzien van openbare verlichting - omgevingswerken zaal Zichem.
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, meer bepaald de artikels 248 tot en met 264
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1°
a;
Gelet op het koninklijk besluit van 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 120;
Gelet op het koninklijk besluit van 26.09.1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 3, § 1;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van
26.09.1996, en latere wijzigingen;
Overwegende dat naar aanleiding van het project ‘Omgevingswerken zaal Zichem’ openbare
verlichting zal worden voorzien;
Overwegende dat de indicatieve raming hiervoor € 15.000,00 incl. BTW bedraagt;
Overwegende dat de kosten voor het voorzien van de openbare verlichting voor 100% ten laste zijn
van de stad;
Overwegende dat de kredieten voor het voorzien van de openbare verlichting opgenomen zijn onder
artikel 426/732-60 ‘aanpassing en uitbreiding openbare verlichting’;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne
Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Ronny
Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Naar aanleiding van het project ‘Omgevingswerken zaal Zichem’ wordt openbare verlichting
voorzien.
Art. 2.
De indicatieve raming van € 15.000,00 incl. BTW voor het voorzien van openbare verlichting
wordt goedgekeurd.
Art. 3.
De nodige kredieten zijn voorzien onder artikel 426/732-60 ‘aanpassing en uitbreiding
openbare verlichting’.

66 Vaststelling van de wijze van gunning, goedkeuring van de raming en de voorwaarden van
de opdracht met als voorwerp: 'Aankoop borstelveegwagen'.
Gelet op de wet van 24 december 1993, betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43 § 2, 9° en 11° en artikel 57
§ 3, 4° en 5°;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 15 februari 2007 betreffende de definiëring van het
begrip dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 43 § 2, 9°;
Overwegende dat bestaande veegwagen, optifant 70 van bouwjaar 2000 dringend aan vervanging toe
is, wordt voorgesteld een nieuwe borstelveegwagen aan te kopen;
Overwegende dat de kredieten voor de aankoop van een nieuwe borstelveegwagen voorzien zijn
onder artikel 42101/744-51;
Overwegende dat na raadpleging van de markt voor tweedehands vrachtwagens is gebleken dat we
bij eventuele verkoop van de huidige veegwagen een bod zouden ontvangen welke ruim onder de
werkelijke waarde is gelegen, gezien voor deze voertuigen een zeer beperkte afzetmarkt is;
Overwegende dat we bij demonteren van de bovenbouw en borstels kunnen overgaan tot verkoop van
chassis-cabine en reserve opbouwmotor en alzo de verkoopprijs ruim te verhogen.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne
Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Ronny
Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De levering van de borstelveegwagen wordt gegund bij wijze van algemene offerteaanvraag
met Europese bekendmaking.
Art. 2.
Het bestek TD/ZH/01/2013 en de indicatieve raming van € 300.000 incl. BTW voor de
levering van de borstelveegwagen worden goedgekeurd;
Art. 3.
De in artikel 1 omschreven opdracht wordt gefinancierd met de kredieten van de
buitengewone dienst op artikel 42101/744-51 ‘Aankoop van borstelveegwagen’;
Art. 4.
Over te gaan tot de ontmanteling van de huidige veegwagen en over te gaan tot de verkoop
van chassis-cabine en reservemotor via biedingen via elektronische weg.
Raadslid M. Van Torre vraagt om volgende opmerking te notuleren bij bovenstaand agendapunt en dit
geldt tevens voor agendapunt 68.
‘Is het niet mogelijk om een technische fiche bij dossiers betreffende rollend materieel te voegen
zodat het mogelijk is voor de raadsleden om in te schatten of iets werkelijk versleten is en aan
vervanging toe is?’
Schepen M. Van Meeuwen antwoordt het volgende:
‘We zullen dat bekijken’.
De burgemeester antwoordt hierop het volgende:
‘Ik zal met de administratie overleggen of dit mogelijk is.’
Schepen Bergmans geeft volgend antwoord:
‘De technische fiche is nodig op het moment van het vaststellen van de begroting. Dan wordt beslist of
vervanging nodig is. Nu gaat het dossier over de aankoop zelf.’
67 Vaststelling van de wijze van gunning, goedkeuring van de raming en de voorwaarden van
de opdracht met als voorwerp: 'Dakwerken stadhuis, fase II'.
Gelet op de wet van 24 december 1993, betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43 § 2, 9° en 11° en artikel
57 § 3, 4° en 5°;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 15 februari 2007 betreffende de definiëring van het
begrip dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 43 § 2, 9°;

Overwegende dat de dakbedekking van het plat dak en raadzaal van het stadhuis dringend aan
vervanging toe zijn, inbegrepen lood- en zinkwerken.
Overwegende dat voor deze werken de nodige kredieten zijn opgenomen in de begroting 2013;
Overwegende dat voor de uitvoering van de dakwerken een bestek werd opgesteld door de
technische dienst met als ref. TD/ZH/02/2013;
Overwegende dat voor deze werken een indicatieve raming werd opgesteld van € 121.000 incl. BTW;
Overwegende dat de kredieten voor de dakwerken voorzien zijn onder artikel 104/724-60
“Buitengewoon onderhoud van stadhuis, dakwerken, fase II”.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne
Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Ronny
Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De dakwerken worden gegund bij wijze van openbare aanbesteding;
Art. 2.
Het bestek TD/ZH/02/2013 en de indicatieve raming van € 121.000 incl. BTW voor de
uitvoering van de dakwerken worden goedgekeurd;
Art. 3.
De in artikel 1 omschreven opdracht wordt gefinancierd met de kredieten van de
buitengewone dienst op artikel 104/724-60 “onderhoud stadhuis, dakwerken fase II”.

68 Vaststelling van de wijze van gunning, goedkeuring van de raming en de voorwaarden van
de opdracht met als voorwerp: 'Aankoop lichte vrachtwagen type 4x2'.
Gelet op de wet van 24 december 1993, betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43 § 2, 9° en 11° en artikel 57
§ 3, 4° en 5°;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 15 februari 2007 betreffende de definiëring van het
begrip dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 43 § 2, 9°;
Overwegende dat de bestaande lichte vrachtwagen pick-up, Ford van bouwjaar 2000 dringend aan
vervanging toe is, wordt voorgesteld een nieuwe lichte vrachtwagen, type pick-up aan te kopen;
Overwegende dat de kredieten voor de aankoop van een nieuwe lichte vrachtwagen type pick-up
voorzien zijn onder artikel 421/743-52;
Overwegende dat we voor het bestaande voertuig de hoogste overnameprijs kunnen bekomen na
raadpleging van de markt via elektronische weg.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne
Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Ronny
Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De levering van de lichte vrachtwagen type pick-up wordt gegund bij wijze van
onderhandelingsprocedure;

Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.

Het bestek TD/ZH/03/2013 en de indicatieve raming van € 39.930 incl. BTW voor de levering
van de lichte vrachtwagen, worden goedgekeurd;
De in artikel 1 omschreven opdracht wordt gefinancierd met de kredieten van de
buitengewone dienst op artikel 421/743-52 “Aankoop bestelwagen”;
Over te gaan tot de verkoop van het bestaande voertuig via elektronische weg.

69 Vaststelling van de wijze van gunning, goedkeuring van de raming en de voorwaarden van
de opdracht met als voorwerp: 'Aankoop zaag/freesmachine'.
Gelet op de wet van 24 december 1993, betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43 § 2, 9° en 11° en artikel 57
§ 3, 4° en 5°;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 15 februari 2007 betreffende de definiëring van het
begrip dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 43 § 2, 9°;
Overwegende dat de bestaande zaag/freesmachine dringend aan vervanging toe is, wordt
voorgesteld een nieuwe machine aan te kopen;
Overwegende dat de kredieten voor de aankoop van de nieuwe zaag/freesmachine voorzien zijn
onder artikel 421/744-51 ‘Aankoop van machines, materieel en uitrusting’;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne
Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Ronny
Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De levering van de zaag/freesmachine, wordt gegund bij wijze van
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Art. 2.
Het bestek TD/ZH/04/2013 en de indicatieve raming van € 16.335,00 incl. BTW voor de
levering van de zaag/freesmachine worden goedgekeurd.
Art. 3.
De in artikel 1 omschreven opdracht wordt gefinancierd met de kredieten van de
buitengewone dienst op artikel 421/744-51 ‘Aankoop van machines, materieel en uitrusting’.

70 Slopen van bestaande bakstenen muur en vervangen door betonnen prefabelementen.
Gelet op de het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 43, § 2, 9 ° en 11 ° en
artikel 57, § 3, 4 ° en 5 °;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 15 februari 2007 betreffende de definiëring van het
begrip dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 43, § 2, 9 °;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 1, §1 en artikel 17, §1 en
§2, 1°, a
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, in het bijzonder artikel
120 en artikel 122;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, in het bijzonder artikel 3 §
1;
Overwegende dat het nodig is een opdracht te gunnen zoals omschreven in artikel 1;
Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven zijn op begrotingsartikel 77303/725-60 van het
huidige dienstjaar;
Overwegende dat een gedeelte van deze werken in eigen beheer zullen uitgevoerd worden en andere
door een gespecialiseerde firma;
Overwegende dat bijgevolg hiervoor verschillende bestekken werden opgesteld tegen een indicatieve
raming van:
- TD/VdVP/1/2013: het slopen van de bestaande overhellende bakstenenmuur en deze
vervangen door een muur van betonnen prefab elementen over een lengte van 12 lopende
meter: € 26.451,20 excl.BTW.
o Slopen van de bestaande bakstenenmuur met hoogte 4m over een lengte van 12m.
o Plaatsen van rijplaten in de doorgang vanaf de Diestsestraat.
o Afvoer van het puin afkomstig van de muur.
o Weggraven van de grond achter de muur.
o Plaatsen van rijplaten ter bescherming van de wandelweg.
o Leveren en plaatsen betonnen keerwanden van 3m hoog.
o Leveren van 12m keerwand.
o Plaatsen van 12m keerwand.
o Maken van fundering voor keerwanden en bakstenenmuur (voorzijde) in gewapend
beton.
o Leveren en plaatsen van een winkelhaak ijzer voor verbinding van de prefab
elementen.
- TD/VdVP/2/2013: optrekken van bakstenenmuur met een lengte van 12m en hoogte 4m en
gieten van een deksteen boven op de gemetselde muur: € 3960,00 excl.BTW.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne
Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Ronny
Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De beslissing van de gemeenteraad van 18.10.2012 betreffende ‘Het slopen van de
bestaande bakstenenmuur en vervangen door betonnen prefab elementen’ wordt
ingetrokken.
Art. 2.
De opdracht met als voorwerp ‘Het slopen van de bestaande muur en vervangen door
betonnen prefab elementen’ wordt per onderdeel gegund bij wijze van een
onderhandelingsprocedure zonder naleving van de bekendmakingsregels.
Art. 3.
De hiervoor opgemaakte bestekken en de indicatieve ramingen per onderdeel:
TD/VdVP/1/2013: het slopen van de bestaande overhellende bakstenenmuur en deze
vervangen door een muur van betonnen prefab elementen over een lengte van 12 lopende
meter: € 24.851,00 excl. BTW
 Slopen van de bestaande bakstenenmuur met hoogte 4m over een lengte van 12m.
 Plaatsen van rijplaten in de doorgang vanaf de Diestsestraat.
 Afvoer van het puin afkomstig van de muur.
 Weggraven van de grond achter de muur.
 Plaatsen van rijplaten ter bescherming van de wandelweg.
 Leveren en plaatsen betonnen keerwanden van 3m hoog.
 Leveren van 12m keerwand.
 Plaatsen van 12m keerwand.
 Maken van fundering voor keerwanden en bakstenenmuur (voorzijde) in gewapend
beton.
 Leveren en plaatsen van een winkelhaak ijzer voor verbinding van de prefab elementen.

Art. 4.

TD/VdVP/2/2013: optrekken van bakstenenmuur met een lengte van 12m en hoogte 4m
en gieten van een deksteen boven op de gemetselde muur:€ 3960,00 excl.btw.
worden goedgekeurd.
De opdracht wordt gefinancierd met de kredieten voorzien op begrotingsartikel 77303/72560 van het huidige dienstjaar.

71 Goedkeuring van de erfpachtovereenkomst met de abdij der Norbertijnen voor de aanleg
van het Uitgeverijplein te Averbode.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen;
Overwegende dat de stad Scherpenheuvel-Zichem deel uit maakt van het Merode-project,
voornamelijk deelgebied “Averbode Bos en Heide”;
Gelet op het landinrichtingsproject ‘Poort Averbode’;
Overwegende dat in het landinrichtingsproject ‘Poort Averbode’ de heraanleg van de parking op het
uitgeverijplein werd opgenomen;
Overwegende dat werken voor de heraanleg van een openbare parking op het uitgeverijplein in
opdracht van de stad Scherpenheuvel-Zichem zullen worden uitgevoerd;
Overwegende dat voorafgaandelijk een erfpachtovereenkomst tussen de Abdij der Norbertijnen en de
de
stad Scherpenheuvel-Zichem dient te worden afgesloten voor de volgende percelen, 5 afdeling,
sectie A, nrs. 10 E/deel, 16 G3/deel, 16 M3/deel, 11 G/deel, 40 T2/deel en 36/2B/deel;
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 23.01.2012 betreffende de aanstelling van de
geassocieerde notarissen Timmermans, Meuris en Claes, Molenstraat 46 te 3270 ScherpenheuvelZichem;
Gelet op het ontwerp van erfpachtovereenkomst van 17.12.2012;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne
Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Ronny
Van Gossum, Sofie Coomans, Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc
Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Joris De Vriendt, Koen Vranken
Besluit:
Art. 1.
De volgende erfpachtovereenkomst van 17.12.2012 wordt goedgekeurd:
“HK/15138/ERFPACHT
Rep.Nr.:
Het jaar tweeduizend dertien.
Op #elf februari.
Voor mij, meester #Willem Timmermans, geassocieerde notaris, vennoot van de burgerlijke
vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Timmermans, Meuris & Claes”, geassocieerde notarissen te
Scherpenheuvel Zichem, BTW BE0478.937.795 RPR Leuven;
ZIJN VERSCHENEN:
A. De vereniging zonder winstoogmerk “ABDIJ DER NORBERTIJNEN VAN AVERBODE”,
maatschappelijke zetel te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Abdijstraat 1,
ondernemingsnummer 0406.665.174, opgericht bij akte verleden voor notaris Leon Van
Haecht, alsdan te Diest op 25 oktober 1921, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 18 november daarna onder nummer 40, waarvan de statuten meermaals
werden gewijzigd en voor het laatst bij buitengewone algemene vergadering gehouden op 4
maart 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 28 oktober daarna
onder nummer 05155426.
Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 17 van de statuten door twee van haar
beheerders te weten:
1)
Eerwaarde heer Marc Fierens, bestuurder, wonende te 3271 Scherpenheuvel-Zichem
(Averbode), Abdijstraat 1, benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 9

januari 2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 februari 2010
onder nummer 2010-02-03/0018382.
2)
Eerwaarde heer Jozef Wouters, voorzitter, wonende te 3271 Scherpenheuvel-Zichem
(Averbode), Abdijstraat 1, benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 17
februari 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 maart
daarna onder nummer 2006-03-23/06054589.
Hierna genoemd «de eigenaar» of «de erfpachtgever».
B. De STAD SCHERPENHEUVEL-ZICHEM, August Nihoulstraat 13-15, te 3270
Scherpenheuvel-Zichem (Scherpenheuvel).
Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 182 § 2 van het Gemeentedecreet van 15 juli
2005 door:
1. de heer CLAES Emmanuel, nationaal nummer 59.02.26 483- 87, hier vermeld met zijn
uitdrukkelijke instemming, wonende te 3272 Scherpenheuvel-Zichem (Testelt),
Mettebeemden 6, haar burgemeester; en
2. mevrouw VERDEYEN Liesbeth, nationaal nummer 74.08.05 202-94, hier vermeld met
haar uitdrukkelijke instemming, wonende te 2250 Olen, Lokert 3, haar secretaris.
En handelend in uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad van 6 februari 2012
en #, waarvan een eensluidend afschrift aan deze akte wordt gehecht.
Hierna genoemd «de erfpachter».
IDENTITEIT:
Ondergetekende notaris bevestigt op zicht van de wettelijk vereiste stukken en/of
identiteitskaarten voormelde identiteitsgegevens betreffende partijen.
BEKWAAMHEID:
Alle verschijnende partijen hebben ons, notaris, verklaard de nodige bekwaamheid te
hebben om deze handeling te stellen, niet te zijn geviseerd door een
beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking en evenmin een verzoekschrift te hebben
ingediend met het oog op een collectieve schuldenregeling.
TOELICHTING VAN DE AKTE:
De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat de
comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke
bepaling van deze akte, alvorens de akte te ondertekenen.
Comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen
voorafgaat, en verklaren inzonderheid dat hun hierboven vermelde identiteitsgegevens
volledig en correct zijn. De instrumenterende notaris deelt comparanten vervolgens mede
dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen hierop prijs stelt,
alsook indien minstens één van hen van oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem of
haar niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het verlijden ervan.
Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig voor het
verlijden van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen en op een
volledige voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die
werden of nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds
integraal worden voorgelezen.
PARTIJEN HEBBEN ONS, NOTARIS, VERZOCHT AUTHENTICITEIT TE VERLENEN AAN
DE OVEREENKOMST TUSSEN HEN GESLOTEN ALS VOLGT:
ARTIKEL 1: Voorwerp van het contract
Met toepassing van de wet van 10 januari 1824, staat de eigenaar aan de erfpachter, die
aanvaardt, een recht van erfpacht toe, op volgend goed:
BESCHRIJVING VAN HET GOED:
STAD SCHERPENHEUVEL-ZICHEM, VIJFDE AFDELING, AVERBODE
1. Een perceel grond, gelegen ter plaatse genaamd “Averbode”, gekadastreerd volgens
kadaster wijk A nummer 36/02B/deel, met een oppervlakte volgens meting van zes aren
drieënzestig centiaren (6a 63ca);
2. Een perceel grond, gelegen ter plaatse genaamd “Averbode”, gekadastreerd volgens
kadaster wijk A nummer 10/E/deel, met een oppervlakte volgens meting van achttien aren
vijfentachtig centiaren (18a 85ca);
3. Een perceel grond, gelegen ter plaatse genaamd “Averbode”, gekadastreerd volgens
kadaster wijk A nummer 16/G/3/deel, met een oppervlakte volgens meting van tweeëndertig
aren zesenveertig centiaren (32a 46ca);

4. Een perceel grond, gelegen Herseltsebaan 2, gekadastreerd volgens kadaster wijk A
nummer 40/T/2/deel, met een oppervlakte volgens meting van één en dertig aren dertien
centiaren (31a 13ca).
5.Een perceel grond, gelegen ter plaatse genaamd “Abdij van Averbode”, gekadastreerd
volgens kadaster wijk A nummer 11/G/deel, met een oppervlakte volgens meting van één en
veertig centiaren (41ca);
6. Een perceel grond, gelegen ter plaatse genaamd “Abdij van Averbode”, gekadastreerd
volgens kadaster wijk A nummer 16/M/3/deel, met een oppervlakte volgens meting van
tweeëndertig centiaren (32ca);
Wel gekend door de erfpachter die ervan geen nadere beschrijving verlangt.
METING:
Voorschreven goederen werden opgemeten en afgepaald door Marijke Druyts, LandmeterExpert te Turnhout, op 16 januari 2012, aangeduid in roze kleur.
Een exemplaar van deze plannen wordt aan onderhavige akte gehecht.
Wel gekend door de erfpachter die ervan geen nadere beschrijving verlangt.
OORSPRONG VAN EIGENDOM:
Voorschreven goederen horen toe aan de vereniging zonder winstoogmerk “ADBIJ DER
NORBERTIJNEN VAN AVERBODE”, onder grotere oppervlakte, om er het ongestoord bezit
sedert meer dan 30 jaar in al de door de wet vereiste voorwaarden van te hebben.
De erfpachter verklaart zich tevreden te stellen met deze eigendomsoorsprong en geen
ander titel te vragen dan een uitgifte van deze akte.
HYPOTHECAIRE TOESTAND:
De eigenaar verklaart dat voorbeschreven goed vrij en zuiver is van alle voorrechten,
inschrijvingen, overschrijvingen en alle hoegenaamde belemmeringen.
ADMINISTRATIEVE TOESTAND:
MONUMENTEN - LANDSCHAPPEN - ARCHEOLOGISCH PATRIMONIUM:
De eigenaar verklaart dat voor het goed geen enkele bescherming van toepassing is, met
uitzondering van hetgeen hierna bepaald. De eigenaar verklaart dat het eigendom niet
voorkomt op een voorontwerp of ontwerp van lijst voor bescherming vatbaar inzake
landschappen, monumenten, stads- of dorpsgezichten, archeologisch patrimonium,
duingebieden, landbouwgebieden, verplichte ruilverkaveling.
#De eigenaar verklaart dat het goed een definitief beschermd monument is.
BOUWKUNDIG ERFGOED:
De eigenaar verklaart dat volgens zijn weten het goed:
-niet is ingeschreven in de inventaris van het onroerend erfgoed;
-niet is ingeschreven op de bewaarlijst, en er evenmin een procedure tot inschrijving van het
goed op de bewaarlijst lopende is;
-niet is beschermd en dat er evenmin een procedure tot bescherming van het goed lopende
is.
BOSDECREET:
Een grondoppervlakte valt onder de voorschriften van het Bosdecreet wanneer deze
beantwoordt aan de wettelijke definitie van bos (Bosdecreet art.3) Het bosdecreet blijft van
toepassing op onwettig ontboste grondoppervlakten.
Inzonderheid gelden voor beboste grondoppervlakte volgende verplichtingen:
- bij elke kap of bij elke grondige wijziging aan de bosbodem, de strooisellaag of de
kruidenlaag, dient een machtiging bekomen te worden van het Bosbeheer, tenzij anders
voorzien in een wettelijk goedgekeurd beheersplan.
- Een beheersplan is wettelijk vereist voor alle aaneengesloten beboste eigendommen van
minstens vijf ha, en voor alle bossen gelegen in het Vlaams Ecologisch Netwerk, zodra dit
laatste wettelijk van kracht zal zijn.
- Met het oog op de gehele of gedeeltelijke ontbossing van een perceel, geldt dat hiervoor
een stedenbouwkundige vergunning met voorgaand advies van het Bosbeheer vereist is,
evenals naleving van de compensatieregeling (Bosdecreet art.90bis, Besl. VL. Reg. van
zestien februari tweeduizend en een). Hiervan kan enkel afgeweken worden op grond van
art. 47 en art. 87 van het Bosdecreet.
- De verwerver neemt alle rechten en verplichtingen over die op het eigendom rusten,
namelijk door het Bosbeheer verleende machtigingen, subsidies of goedgekeurd
bosbeheersplan.

Na voorlezing te hebben gekregen van artikel 3 van het Bosdecreet, hebben partijen
bevestigd dat voorschreven goed niet valt onder de bepalingen van dit decreet, met
uitzondering van perceel 11/G/deel.
De eigenaar verklaart dat hij overeenkomstig paragraaf 2 van artikel 91 van het Bosdecreet
de erfpachter voor de ondertekening van deze akte op de hoogte heeft gebracht van alle
verplichtingen die op het bij deze verkochte goed rusten, op grond van artikelen 13, 16, 22
tot en met 25, 43, 81, 85, 87, 88, 90bis, 105 en 107 van het Bosdecreet en zijn
respectievelijke uitvoeringsbesluiten.
De erfpachter kan over voormelde verplichtingen informatie inwinnen bij de provinciale
dienst van het Bosbeheer van de provincie waarin het onroerend goed gelegen is.
Bij schrijven van 30 maart 2012 heeft ondergetekende notaris aan het agentschap voor
Natuur en Bos een verzoek om inlichtingen overgemaakt; de kopende partij erkent kopie te
hebben ontvangen van het antwoord van het agentschap voor Natuur en Bos.
In navolging van het Bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten zijn volgende verplichtingen van
toepassing op het perceel met kadastraal nummer 11/G:
- conform artikel 43§3 Bosdecreet werd er voor het betreffende bosperceel een beperkt
beheersplan goedgekeurd. De verwerver werd van de inhoud van dit beheersplan op de
hoogte gebracht.
RUIMTELIJKE ORDENING:
Ondergetekende notaris vestigt de aandacht van partijen erop dat het Vlaams decreet van
18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals laatst gewijzigd bij
decreet van 16 juli 2010 houdende aanpassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
van 15 mei 2009 en van het decreet van 10 maart 2006 houdende decretale aanpassingen
inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk beleid, en
het decreet houdende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, zoals
gewijzigd bij het decreet van 26 april 2000 en bij het decreet van 13 juli 2001 van toepassing
is op huidige overeenkomst.
Informatieverplichting Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna “de Codex” genoemd)
A. Artikel 5.2.1 van de Codex
Aangezien de gemeente waarin het goed gelegen is, beschikt over een goedgekeurd
plannen- en vergunningenregister zijn de informatieverplichtingen zoals voorzien in artikel
5.2.1. van de Codex van toepassing.
Uit i) een stedenbouwkundig uittreksel van de stad Scherpenheuvel-Zichem de dato 23
maart 2012 (dat de erfpachter erkent voorafgaandelijk dezer te hebben ontvangen); ii)
verklaringen van de eigenaar en iii) het hypothecair getuigschrift, blijkt dat:
*Aangaande perceelnummer 36/02B
1° voor het goed geen stedenbouwkundige vergunning werd uitgereikt;
2° de meest recente stedenbouwkundige bestemming is:
gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut;
3° er met betrekking tot het goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel
6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43 noch enige beslissing werd gewezen;
4° het goed niet gelegen is in een zone die in een definitief vastgesteld ruimtelijk
uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht;
5° voor het goed geen verkavelingsvergunning werd uitgereikt.
*Aangaande perceelnummer 11/G
1° voor het goed geen stedenbouwkundige vergunning werd uitgereikt;
2° de meest recente stedenbouwkundige bestemming is:
deels natuurgebied en deels bosgebied;
3° er met betrekking tot het goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel
6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43 noch enige beslissing werd gewezen;
4° het goed niet gelegen is in een zone die in een definitief vastgesteld ruimtelijk
uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht;
5° voor het goed geen verkavelingsvergunning werd uitgereikt.
*Aangaande perceelnummer 10/E
1° voor het goed geen stedenbouwkundige vergunning werd uitgereikt;
2° de meest recente stedenbouwkundige bestemming is:
deels parkgebied, gebied voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut, deels
natuurgebied, deels gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s en deels bosgebied;
3° er met betrekking tot het goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel
6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43 noch enige beslissing werd gewezen;

4° het goed niet gelegen is in een zone die in een definitief vastgesteld ruimtelijk
uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht;
5° voor het goed geen verkavelingsvergunning werd uitgereikt.
*Aangaande perceelnummer 16/M/3
1° voor het goed volgende stedenbouwkundige vergunningen werden uitgereikt: voor
uitbreiding van drukkerij op 23 februari 1981 (referte A/102/1980) en voor aanleg kleinschalig
plantenzuiveringsstation op 15 juni 1999 (referte A/99/1999);
2° de meest recente stedenbouwkundige bestemming is:
deels landschappelijk waardevol agrarisch gebied, deels natuurgebied, deels gebied voor
gemeenschapsvoorziening en openbaar nut, deels gebied voor ambachtelijke bedrijven en
kmo’s en deels bosgebied;
3° er met betrekking tot het goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel
6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43 noch enige beslissing werd gewezen;
4° het goed niet gelegen is in een zone die in een definitief vastgesteld ruimtelijk
uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht;
5° voor het goed geen verkavelingsvergunning werd uitgereikt.
*Aangaande perceelnummer 16/G/3
1° voor het goed geen stedenbouwkundige vergunning werd uitgereikt;
2° de meest recente stedenbouwkundige bestemming is:
bosgebied;
3° er met betrekking tot het goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel
6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43 noch enige beslissing werd gewezen;
4° het goed niet gelegen is in een zone die in een definitief vastgesteld ruimtelijk
uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht;
5° voor het goed geen verkavelingsvergunning werd uitgereikt.
*Aangaande perceelnummer 40/T/2
1° voor het goed volgende stedenbouwkundige vergunningen werden uitgereikt: voor het
bouwen van een papierloods op 24 maart 1962 (referte A/1/1962), voor uitbreiding
bestaande drukkerij op 14 november 1964 (referte A/1/1964), voor uitbreiden van bestaande
gebouwen met 100% en dit in verschillende fasen op 17 augustus 1988 (referte A/14/1988),
voor bouwen van een administratief gebouw op 9 september 1991 (referte A/66/1991), voor
bouwen van een kantoorgebouw op 21 april 1992 (referte A/28/1992), voor bouwen van een
loods- uitbreiding drukkerij op 17 juni 1991 (referte A/27/1991), voor het slopen van een
bedrijfsgebouw + luifel op 14 april 2009 (referte A/25/2009), voor het bouwen van een inpaken verzendingslokaal op 14 juli 1962 (referte A/2/1962), voor verbouwingswerken aan
drukkerij Altiora op 10 mei 1966 (referte A/16/1966), voor het slopen van loodsen en
aanhorigheden op 18 juni 2007 (referte A/90/2007);
2° de meest recente stedenbouwkundige bestemming is:
deels bosgebied, deels gebied voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s, deels landschappelijk
waardevol agrarisch gebied, deels gebied voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut
en deels parkgebied;
3° er met betrekking tot het goed geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig artikel
6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43 noch enige beslissing werd gewezen;
4° het goed niet gelegen is in een zone die in een definitief vastgesteld ruimtelijk
uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht;
5° voor het goed geen verkavelingsvergunning werd uitgereikt.
B. Artikel 4.2.1 van de Codex
Ondergetekende notaris deelt mee dat geen werken of handelingen vermeld in artikel 4.2.1
van de Codex mogen worden opgericht of uitgevoerd zolang er geen stedenbouwkundige
vergunning is verkregen; in bepaalde gevallen is de vergunningsplicht vervangen door een
meldingsplicht.
C. Verzaking
De erfpachter erkent dat de eventuele inbreuk op de informatieplicht met betrekking tot het
mondeling akkoord bij deze akte is rechtgezet en verzaken de vordering tot nietigverklaring
op basis van een inbreuk op de informatieplicht, zodat de vordering tot vernietiging van de
titel niet meer kan worden ingeroepen.
Verklaringen eigenaar
De eigenaar verklaart voor alle vergunningsplichtige werken die hij gebeurlijk heeft
uitgevoerd of laten uitvoeren aan het goed de vereiste vergunningen te hebben verkregen.

Hij verklaart bovendien, te goeder trouw, geen kennis te hebben van onwettige constructies
die dateren van voor hij eigenaar was.
De eigenaar verklaart dat voor het niet-bebouwde deel van het goed geen bouwvergunning
werd afgeleverd noch een attest waaruit de mogelijkheid van dergelijke vergunning zou
blijken, zodat er geen verzekering kan worden gegeven omtrent de mogelijkheid om op het
niet-bebouwde deel van het goed te bouwen of daarop enige vaste of verplaatsbare
inrichting op te stellen die voor bewoning kan worden gebruikt.
Ondergetekende notaris vestigt er de aandacht op dat geen bouwwerk noch enige vaste of
verplaatsbare inrichting die voor bewoning kan worden gebruikt mag opgericht worden op
het goed vooraleer de bouwvergunning is verkregen.
Splitsing
Overeenkomstig artikel 5.2.2 van de Codex heeft ondergetekende notaris bij aangetekend
schrijven de dato 22 maart 2012 het plan van verdeling betreffende het goed evenals een
attest met de aard van de akte en de bestemming van de kavels overgemaakt aan het
College van Burgemeester en Schepenen van de stad Scherpenheuvel-Zichem.
De stad Scherpenheuvel-Zichem heeft geen opmerkingen meegedeeld.
Inlichtingen van de gemeente
Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Scherpenheuvel-Zichem in
kennis gesteld van de huidige vestiging van erfpacht heeft bijkomend geantwoord:
"- Voor zover bekend zijn er mbt het onroerend goed milieuvergunningen afgeleverd, of
milieumeldingen ontvangen: (percelen 16G2; 40G2; 39G; 38C; 36F; 36B02; 34H; 34G; 34F;
33F; 31C; 30D) * vergund 13/01/1998 – 13/01/2018 kloostergemeenschap inclusief
landbouw en veeteelt, koelinstallatie verdeelinstallatie wasserij schrijnwerkerij KLASSE 2 *
vergund 27/04/1999 – 13/01/2012 ( percelen 16V2; 16C2 kleinschalige waterzuivering
KLASSE 3 * nieuwe aanvraag 5/3/2012 kloostergemeenschap hernieuwing + uitbreiding
KLASSE 2 (percelen 40G2 ; 40T2; 16H2; 16H3; 16K3, 16L; 16M3; 26G; 19C, 39G; 24C,
24D, 36F;
- voor zover bekend is of was er een inrichting gevestigd met een risico voor
bodemverontreiniging (inrichtingen opgenomen in bijlage 1 bij VLAREBO) Drukkerij +
kloostergemeenschap;
- bevindt zich, voor zover bekend, op het onroerend goed een bos: ja;
- het onroerend goed is gelegen in een vogelrichtlijn of habitatrichtlijngebied: ja;
- in welke zuiveringszone bevindt zich het onroerend goed: 36/02/B individueel te
optimaliseren buitengebied (septische put verplicht) 11/G niet van toepassing 10/E deels
collectief te optimaliseren buitengebied (septische put verplicht) en deels individueel te
optimaliseren buitengebied) 16/M/3 niet van toepassing 16/G/3 collectief te optimaliseren
buitengebied (septische put verplicht) 40/T/2 collectief te optimaliseren buitengebied;
- voor zover bekend is het onroerend goed een definitief beschermd monument".
LEEGSTAANDE GEBOUWEN EN WONINGEN:
De eigenaar verklaart dat het goed niet is geregistreerd in de gemeentelijke inventaris van
leegstaande gebouwen, noch in de gemeentelijke inventaris van leegstaande woningen.
LEEGSTAANDE BEDRIJFSRUIMTEN:
De eigenaar verklaart dat het goed niet is geregistreerd in de inventaris van verlaten- en/of
verwaarloosde bedrijfsruimten.
BODEMSANERING:
*Aangaande perceelnummers 10/E – 11/G, 16/M/3 en 36/02B
a) De eigenaar verklaart dat er op het goed dat voorwerp is van onderhavige akte, bij zijn
weten geen inrichting gevestigd is of was, of geen activiteit wordt of werd uitgevoerd die
opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen
veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 2 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming, hierna genoemd ‘Bodemdecreet’.
b)De eigenaar legt de bodemattesten voor die betrekking hebben op het goed en die werden
afgeleverd door de OVAM op 20 februari 2012 en 4 december 2012 overeenkomstig artikel
101 van het Bodemdecreet.
Deze bodemattesten bepalen:
"2. Inhoud van het bodemattest
De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de
bodemkwaliteit.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.”

De erfpachter verklaart dat, in tegenstrijd met de bepalingen van artikel 101§1 en §2 van het
genoemde Decreet, de inhoud van deze bodemattesten niet werd meegedeeld voor het
sluiten van het onderhands akkoord.
Ondergetekende notaris bevestigt dat de eigenaar niet op de hoogte werd gebracht van de
inhoud van het bodemattest vóór het afsluiten van het initieel akkoord. Het bodemattest was
echter wel aanwezig vóór het verlijden van de notariële akte en de erfpachter heeft heden
verzaakt aan de nietigheidsvordering, zodat thans de bepalingen van “Hoofdstuk VIII:
overdrachten” van het decreet op bodemsanering en bodembescherming werden toegepast.
De erfpachter verzaakt uitdrukkelijk aan het recht de nietigheid van deze overeenkomst te
vorderen op grond van artikel 116,§1 van het Bodemdecreet.
c) De eigenaar verklaart met betrekking tot het verkochte goed geen weet te hebben van
bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de erfpachter of aan derden, of die
aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere
maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.
Voor zover voorgaande verklaring door de eigenaar te goeder trouw afgelegd werd, neemt
de erfpachter de risico's van eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de
kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart hij dat de eigenaar hiervoor tot
geen vrijwaring zal zijn gehouden.
De notaris wijst de erfpachter er echter op dat:
- dit geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet aanwezig zijn van
bodemverontreiniging;
- dit niet verhindert dat de regels met betrekking tot het grondverzet (Hoofdstuk XIII van
zelfde decreet) onverminderd van toepassing blijven.
*Aangaande perceelnummers 16/G/3 en 40/T/2
a) De eigenaar verklaart dat er op het goed dat voorwerp is van onderhavige akte, een
inrichting gevestigd is of was en/of een activiteit wordt of werd uitgevoerd die opgenomen is
in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorza-ken,
zoals bedoeld in artikel 2 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming, hierna genoemd ‘Bodemdecreet’.
b)De eigenaar verklaart dat hij de verplichtingen opgelegd door artikel 102 en volgende van
het Bodemdecreet is nagekomen. Dit betekent dat:
- een oriënterend bodemonderzoek werd uitgevoerd door de naamloze vennootschap
“Miplan”, erkend bodemsanerings-deskundige, met maatschappelijke zetel te Geel.
- de eigenaar zijn bedoeling om tot overdracht over te gaan aan de OVAM heeft gemeld per
aangetekend schrijven van 7 november 2012.
- bij dit zelfde schrijven een verslag werd gevoegd van het oriënterend bodemonderzoek.
De zestig dagen na melding van de overdracht aan de OVAM zijn verstreken en de OVAM
heeft binnen die termijn geen aanmaning gedaan om een beschrijvend bodemonderzoek uit
te voeren.
c) De eigenaar legt de bodemattesten voor die betrekking hebben op het goed en die
werden afgeleverd door de OVAM op 3 december 2012.
De inhoud van deze bodemattesten luidt:
i) deelperceel van 24005A0040/00T002
"2. Inhoud van het bodemattest
Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.
2.1 Uitspraak over de bodemkwaliteit
Volgens het bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden
uitgevoerd.
2.1.1 Historische Verontreiniging
Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden
op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend
bodemonderzoek van 30.10.2012 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie
van de grond.
2.2 Documenten over de bodemkwaliteit
2.2.1 Historische Verontreiniging
DATUM 02.03.2005
TYPE: Oriënterend Bodemonderzoek
TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek in Opdracht van Agore Rotogravure NV –
Onderzoekslocatie Herseltsebaan 2 3271 Averbode (Agc04266hz_agora_ob, Maart 2005) +
Verklaring Dd 04.04.2005

AUTEUR: Axtron Geoconsulting NV
DATUM 30.10.2012
TYPE: Oriënterend Bodemonderzoek
TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek, Uitgeverij Averbode, Herseltsebaan 2, 3271
Scherpenheuvel-Zichem (Averbode)
AUTEUR: Milieu Infrastructuur Planologie NV
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten”
ii) 0016/00G/003
"2. Inhoud van het bodemattest
Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.
2.1 Uitspraak over de bodemkwaliteit
Volgens het bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden
uitgevoerd.
2.1.1 Extra Informatie
Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden
op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend
bodemonderzoek van 30.10.2012.
2.2 Documenten over de bodemkwaliteit
2.2.1 Extra Informatie
DATUM 30.10.2012
TYPE: Oriënterend Bodemonderzoek
TITEL: Oriënterend Bodemonderzoek, Uitgeverij Averbode, Herseltsebaan 2, 3271
Scherpenheuvel-Zichem (Averbode)
AUTEUR: Milieu Infrastructuur Planologie NV
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten”
De erfpachter verklaart dat hij voor de ondertekening van onderhavige akte op de hoogte
werd gebracht van de inhoud van genoemd bodemattesten.
d) De kopende partij verklaart genoegen te nemen met voorgaande verklaringen en het goed
te aanvaarden in zijn huidige staat. De erfpachter verklaart de eigenaar te ontslaan van elke
verplichting tot vrijwaring uit hoofde van eventuele bodemverontreiniging die aanleiding kan
geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die
door de overheid kunnen opgelegd worden, en die de eigenaar onbekend zou zijn.
De notaris wijst de erfpachter er echter op dat:
- dit geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet aanwezig zijn van
bodemverontreiniging;
- dit niet verhindert dat de regels met betrekking tot het grondverzet (Hoofdstuk XIII van
zelfde decreet) onverminderd van toepassing blijven.
Ondergetekende notaris bevestigt dat de bepalingen van hoofdstuk VIII van het decreet op
de bodemsanering en bodembescherming werden toegepast.
ARTIKEL 2: Duur van het contract
Onderhavig contract wordt gesloten voor een duur van vijftig jaar. Het vangt aan op # om te
eindigen op #. Bij gebrek aan opzegging door de ene partij betekend aan de andere bij ter
Post aangetekende brief, één jaar vóór het verstrijken van de termijn, zal het contract één
maal vernieuwd worden, aan dezelfde voorwaarden, door stilzwijgende verlenging. In dit
geval, zal de eigenaar zijn medewerking verlenen aan de erfpachter, voor het verlijden van
een authentieke akte en de verwezenlijking van de overschrijving, vereist om de erfpacht
tegenstelbaar te maken aan derden.
De eigenaar doet afstand van zijn recht van natrekking voor de duur van deze
erfpachtovereenkomst.
ARTIKEL 3: Canon
Het recht van erfpacht wordt toegestaan mits:
een éénmalige vergoeding van ÉÉN EURO (€ 1,00), welke som de eigenaar verklaart te
hebben ontvangen.
Ondergetekende notaris bevestigt dat de betaling geschiedde door middel van overschrijving
van rekeningnummer # op rekeningnummer # van notarissen ‘Timmermans, Meuris &
Claes’.
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze canon niet onderhevig is aan enige
indexaanpassing.
Partijen verklaren dat deze erfpacht aangegaan wordt en noodzakelijk is tot verwezenlijking
van een maatschappelijk doel en dus te algemenen nutte.

ARTIKEL 4: Vrijwaring
De erfpachter zal het goed nemen in de staat waarin het zich thans bevindt, zonder
waarborg naar grootte, zelfs indien het verschil groter mocht zijn dan één/twintigste, noch
wegens gebreken aan de grond of aan de ondergrond met alle actieve of passieve
erfdienstbaarheden, zichtbare of onzichtbare, voortdurende of niet-voortdurende, voor- en
nadelige, en met alle zichtbare en niet-zichtbare gebreken,
zonder uit dien hoofde aanspraak te kunnen maken op een wijziging van de canon.
#De voetweg die momenteel over deze percelen loopt zal tijdens de heraanlegprocedure
van de parking, zoals hierna uitgebreider uiteengezet, mee verplaatst worden.
ARTIKEL 5: Bestemming van de grond
De erfpachter verbindt er zich toe, op het in erfpacht gegeven goed, de parking opnieuw aan
te leggen.
De eigenaar of zijn vertegenwoordiger zullen het recht hebben zich toegang te verschaffen
tot de werken teneinde de goede uitvoering ervan te controleren.
De bestemming van de gebouwen zal in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige
voorschriften, die de erfpachter moet naleven, met name parking. In dat opzicht verbindt hij
er zich toe zich te gedragen naar alle lasten, clausules en voorwaarden van de
stedenbouwkundige vergunning en haar bijlagen. Dienaangaande verbindt de erfpachter
zich ertoe de plannen voor de heraanleg van de parking ter goedkeuring voor te leggen aan
de eigenaar.
Tijdens de ganse duur van het contract zal de erfpachter enige eigenaar zijn van de
constructies die hij opgetrokken heeft.
Hij zal evenwel met betrekking tot deze constructies geen enkele verbintenis mogen
aangaan die de duurtijd van het contract overschrijdt.
Op het terrein mag geen handel of verkoop gebeuren, geen manifestaties of andere
activiteiten dan parking tenzij met schriftelijke toelating van de eigenaar.
Het parkeren dient te allen tijde gratis te zijn en de toegangsweg tot de uitgeverij en de abdij
dient vrij gehouden te worden.
De aanwezige nutsleidingen- en cabine dienen behouden te blijven en kunnen, na akkoord
van de eigenaar, verplaatst worden, indien nodig voor de herinrichting van de site. De
eigenaar blijft evenwel verantwoordelijk voor alle aanwezige nutsleidingen – en cabine.
ARTIKEL 6: Herstellingen en onderhoud
De erfpachter neemt de goederen in de staat waarin ze zich thans bevinden. Hij zal in geen
geval, op geen enkel ogenblik, een vergoeding van welke aard ook kunnen eisen van de
eigenaar.
Hij zal het goed met inbegrip van de reeds bestaande gebouwen onderhouden, en zal alle
herstellingen, zowel grove herstellingen als onderhoudswerken, uitvoeren en dragen, zelfs
indien deze te wijten zijn aan toeval of overmacht.
De erfpachter is gehouden het geheel in goede staat van onderhoud en herstelling terug te
geven op het einde van onderhavig contract.
#Hij mag de door hem opgerichte constructies niet afbreken.
ARTIKEL 7: Genot
De erfpachter beschikt vanaf heden over het volle genot van het erf. Hij oefent alle rechten
uit die verbonden zijn met het erf, onder voorbehoud van de voorwaarden voorzien bij
onderhavig contract, maar hij mag niets doen dat de waarde van het goed vermindert.
Hij mag uit de grond geen opgravingen doen van materialen nodig voor de gebouwen die hij
op het erf wil oprichten.
De erfpachter heeft niet het recht het goed, voorwerp van onderhavige erfpacht, en de
gebouwen die hij zal opgericht hebben, in huur te geven, voor de duur van het contract,
ARTIKEL 8: Hypotheek
Het is de erfpachter verboden zijn recht noch de opgerichte constructie in hypotheek te
geven tijdens de ganse duur van onderhavig contract.
ARTIKEL 9: Overdracht
Het is de erfpachter verboden zijn recht van erfpacht over te dragen.
ARTIKEL 10: Belastingen
Alle lasten en belastingen die het goed bezwaren of in de toekomst zouden kunnen
bezwaren zijn ten laste van de erfpachter te rekenen vanaf heden, inbegrepen de
onroerende voorheffing.
ARTIKEL 11: Risico’s en verzekeringen
De erfpachter draagt vanaf heden alle risico’s met betrekking tot de gebouwen.

In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling, verbindt de erfpachter zich ertoe het goed
op zijn kosten weer op te richten, zelfs bij gebreke van of bij ontoereikende verzekering.
De erfpachter verbindt er zich toe alle gebouwen die het voorwerp uitmaken van onderhavig
contract, te verzekeren tegen brand, explosie, bliksem, storm, waterschade en
natuurrampen, en de verzekering te handhaven tijdens de ganse duur van het contract. Hij
verbindt er zich toe aan de eigenaar, op eerste verzoek, het bewijs van ondertekening van
de polis en van premiebetaling voor te leggen.
ARTIKEL 12: Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid
De verplichtingen aangegaan door de erfpachter zullen hoofdelijk en ondeelbaar zijn tussen
zijn erfgenamen en rechthebbenden, onder welke titel ook.
ARTIKEL 13: Onteigening
Ingeval van onteigening ten algemenen nutte, verbindt elke partij zich ertoe de andere partij
op de hoogte te houden van de stappen ondernomen door de onteigenende overheid en van
de door haar aangespannen juridische procedures.
De eigenaar en de erfpachter zullen hun respectievelijke rechten laten gelden, elkeen
rechtstreeks ten aanzien van de onteigenende overheid, zonder tussenkomst van de
medecontractant.
De eigenaar zal ervoor zorgen dat de erfpachter bij de zaak betrokken wordt in het kader
van de procedure van onteigening.
ARTIKEL 14: Lot van de gebouwen bij de beëindiging van het contract
Bij de beëindiging van onderhavig contract, alsmede in de veronderstelling dat het voortijdig
opgezegd werd om welke reden ook, zullen de constructies, evenals de werken en
beplantingen, die de erfpachter zal tot stand gebracht hebben op het erf, toekomen aan de
eigenaar, zonder vergoeding.
ARTIKEL 15: Kosten
Alle kosten, rechten en erelonen, die voortvloeien uit onderhavige akte, zijn ten laste van de
erfpachter.
ARTIKEL 16: Postinterventiedossier
Ondervraagd door de instrumenterende notaris over het bestaan van een
postinterventiedossier heeft de eigenaar verklaard dat hij op het goed, voorwerp van
onderhavig contract, sedert één mei tweeduizend en één, geen werken heeft uitgevoerd die
vallen onder het toepassingsgebied van het Koninklijk Besluit van vijfentwintig januari
tweeduizend en één betreffende de tijdelijke en mobiele werkplaatsen en waarvoor een
postinterventiedossier moet worden opgesteld en afgegeven aan de medecontractant. De
erfpachter verbindt er zich toe dergelijk dossier op te stellen voor de werken die hij zal
uitvoeren tijdens de duur van onderhavig contract, en het aan de eigenaar te bezorgen bij de
beëindiging ervan.
INSCHRIJVING – OVERSCHRIJVING
Een expeditie van onderhavige akte zal neergelegd worden op het eerste hypotheekkantoor
te Leuven met het oog op de overschrijving ervan.
Nadat hij door ondergetekende notaris ingelicht werd over de gevolgen van dergelijke
verzaking; verklaart de eigenaar uitdrukkelijk, de Heer Hypotheekbewaarder te ontslaan, van
het nemen van een ambtshalve inschrijving, om welke reden ook, bij de overschrijving van
onderhavige akte.
FISCALE VERKLARINGEN
1.De instrumenterende notaris verklaart lezing te hebben gegeven van artikel 203, eerste
alinea van het Wetboek der Registratie-, hypotheek en griffierechten, luidens als volgt:
“Ingeval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of overeengekomen waarde is elk der
contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan het ontdoken recht. Dit recht is
ondeelbaar door alle partijen verschuldigd.”
2. Toepassing van artikel 161,2° van het wetboek van registratie-, hypotheek- en
griffierechten inhoudende kosteloze registratie voor een overdracht in der minne van een
onroerend goed ten algemenen nutte aan een gemeente.
VERKLARING VOOR DE BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE:
De partijen erkennen dat de instrumenterende notaris hen lezing heeft gegeven van artikel
203, eerste alinea, van het Wetboek der Registratierechten, evenals van de artikelen 62, § 2
en 73 van het Wetboek der Belastingen op de Toegevoegde Waarde.
Ondervraagd door ondergetekende notaris heeft de eigenaar verklaard #BTWbelastingplichtig te zijn onder het nummer 406.665.174.
#FRAUDEVERKLARING:

Art. 2.

Partijen verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de draagwijdte en de
inhoud van de programmawet van 29 maart 2012 ondermeer betreffende Fraudebestrijding,
waarop dan de verschijners hebben verklaard dat de rechtshandeling in deze akte niet louter
door fiscale motieven werd gesteld.
WOONSTKEUZE:
Voor de uitvoering van onderhavige akte, doen partijen woonstkeuze in hun respectievelijke
voormelde woonplaatsen.
RECHT OP GESCHRIFTEN:
Het recht bedraagt vijftig euro (€ 50,00).
SLOTVERKLARINGEN:
Partijen verklaren dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoeling zelfs indien de
bedingen en voorwaarden van deze akte zouden afwijken van deze vermeld in vorige
overeenkomsten.
Voor alles wat niet uitdrukkelijk beschreven is in deze erfpachtovereenkomst verklaren
eigenaar en erfpachter zich te schikken naar de bepalingen van de wet van 10 januari 1824
betreffende het recht van erfpacht.
De instrumenterende notaris heeft partijen ingelicht dat de organieke wet op het notariaat
hem verplicht tot onpartijdige raadgeving. Deze bepalingen eisen van de instrumenterende
notaris dat, indien hij vaststelt dat er tegengestelde belangen zijn, hij partijen moet
informeren dat zij vrij hun raadsman kunnen kiezen, ongeacht of dit een notaris of een
andere juridische raadsman is. De instrumenterende notaris is verplicht de partijen
onpartijdig te informeren over hun rechten en plichten. De partijen verklaren, na door de
notaris hierover geïnformeerd te zijn, dat de verbintenissen die elk van hen heeft aangegaan
evenwichtig en evenredig zijn. De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris
hen gewezen heeft op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris
aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer
tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. Partijen
bevestigen dat de instrumenterende notaris hen op passende wijze heeft ingelicht over de
rechten, plichten en lasten die uit deze akte voortvloeien en hen op onpartijdige manier
advies heeft gegeven. Zij verklaren deze akte evenwichtig te vinden evenals alle rechten en
plichten die eruit voortvloeien en verklaren deze uitdrukkelijk te aanvaarden.
WAARVAN AKTE.
Opgemaakt en verleden te Scherpenheuvel Zichem, ter studie.
Na voorlezing en toelichting zoals voormeld van de volledige akte, hebben de comparanten
met ons, notaris, ondertekend.”
Alle deelnemende partijen worden van deze beslissing in kennis gesteld.

B1 Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap.
Gelet op het toegelicht voorstel van raadslid A. Claes, namens de N-VA fractie, betreffende de
Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap:
‘Toelichting
In het kader van de zesde staatshervorming werd een hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel
opgericht. We verwijzen hiervoor naar de bijzondere wet van 19 juli 2012 (Belgisch staatsblad 22
augustus 2012 – nieuw artikel 92 bis, §7 BWHI).
Deze hoofdstedelijke gemeenschap zou zijn opgericht om overleg te organiseren in
Gewestaangelegenheden die meerdere Gewesten aanbelangen. Het zou in het bijzonder gaan over
mobiliteit, verkeersveiligheid en wegenwerken van, naar en rond Brussel.
Volgens deze wet, moeten de Gewesten en alle gemeenten van Vlaams- en Waals-Brabant en van
het Brusselse hoofdstedelijke Gewest verplicht (van rechtswege) deel uitmaken van deze organisatie.
De provincies Vlaams- en Waals-Brabant kunnen vrijwillig aansluiten. Het lidmaatschap voor de
gemeenten is verplicht. Dus ook onze gemeente Scherpenheuvel-Zichem plots lid van de Brusselse
Hoofdstedelijke Gemeenschap.
Overleg tussen de gemeenten en tussen de verschillende bestuursniveau is noodzakelijk om tot een
degelijke en efficiënt bestuur te komen. Elk bestuursniveau moet daarbij zijn verantwoordelijkheid
nemen. De middelen en structuren daartoe bestaan reeds.

We kunnen enkel vaststellen dat deze nieuwe hoofdstedelijke gemeenschap georganiseerd zal
worden door de Gewesten en hoofdzakelijk zal werken rond Gewestthema’s. Het opzet is bovendien
nogal eenzijdig gericht op Brussel en te weinig op de omliggende gemeenten.
Een dergelijke structuur biedt dn ook geen enkele meerwaarde voor deze gemeenten. Het verplicht
lidmaatschap zonder deze gemeenten echt te betrekken in de organisatie is zelfs contraproductief.
Het opzetten van een permanente structuur voor het organiseren van niet verplicht overleg biedt geen
meerwaarde. Een dergelijke werkwijze dreigt eerder kosten dan baten te brengen.
Besluitend kan dan ook worden gesteld:
- We kiezen resoluut voor doeltreffend overleg en een efficiënte samenwerking. N-VA
Scherpenheuvel-Zichem ziet echter geen enkele reden om dit overleg te houden binnen de
nieuwe hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel.
- Want de nieuwe hoofdstedelijke gemeenschap biedt geen enkele aantoonbare meerwaarde
voor het overleg tussen de gemeenten in en met Vlaams-Brabant en Brussel.
- De gemeenten, ook Scherpenheuvel-Zichem, hebben namelijk geen enkele impact op de
organisatie van deze nieuwe instelling (die Gewestelijk zal worden vastgesteld) en hebben
ook geen enkele impact op hun keuze tot deelname (verplicht lidmaatschap). De organisatie
lijkt bovendien nogal eenzijdig op Brussel te zijn gericht.
- Deze nieuwe instelling zal de spanning terug opdrijven. Scherpenheuvel-Zichem heeft echter
geen nood aan bijkomende communautaire problemen.
Het nieuwe art. 92bis, §7 BWHI
“§7. Er wordt een hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel opgericht met het oog op overleg
over de aangelegenheden bedoeld in artikel 6, §1, die meerdere gewesten aanbelangen, in het
bijzonder mobiliteit, verkeersveiligheid en de wegenwerken vanuit, naar en rond Brussel. De gewesten
zijn lid van de hoofdstedelijke gemeenschap en de vertegenwoordigers van hun regeringen hebben er
zitting in.
Alle gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en van de provincies Vlaams-Brabant en
Waals-Brabant, evenals de federale overheid zijn van rechtswege lid van de hoofdstedelijke
gemeenschap.
De provincies Vlaams-Brabant en waals-Brabant kunnen vrij toetreden.
De gewesten sluiten een samenwerkingsakkoord om de nadere regels en het voorwerp van dit
overleg vast te leggen.
De op- en afritten van de autosnelweg om Brussel (RO) mogen enkel worden gesloten of onbruikbaar
worden gemaakt nadat daarover overleg is gepleegd tussen de gewesten in de hoofdstedelijke
gemeenschap bedoeld in het eerste lid.
Bij wijze van overgangsregel heeft het in het derde lid bedoelde overleg plaats buiten de
hoofdstedelijke gemeenschap in afwachting van het sluiten van het in het tweede lid bedoelde
samenwerkingsakkoord.”
Voorstel van beslissing
Gelet op artikel 22 van het gemeentedecreet;
Gelet op artikel 2 van het gemeentedecreet;
Gelet op de Bijzondere wet van 19 juli 2012 tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel
betreft;
Overwegende dat een hoofdstedelijke gemeenschap wordt opgericht waar al de gemeenten van
Vlaams-Brabant verplicht deel van zullen uitmaken en dus ook Scherpenheuvel-Zichem;
Overwegende dat deze materie zodoende bij uitstek van gemeentelijk belang is;
Overwegende dat de gemeenten geen inbreng zullen hebben in de wijze waarop de hoofdstedelijke
gemeenschap wordt georganiseerd;
Overwegende dat het overleg zich toespitst op gewestmateries;
Overwegende dat het doel van de hoofdstedelijke gemeenschap beperkend wordt omschreven als het
overleg tussen “Brussel en zijn hinterland”;
Overwegende dat er niet mis te verstane signalen zijn die wijzen op politiek misbruik van dit nieuwe
overlegorgaan voor de uitbreiding van Brussel;
Overwegende dat het overleg en aanwezigheid in de hoofdstedelijke gemeenschap geen verplicht
karakter kan hebben;
Aangezien elke gemeente, ook Scherpenheuvel-Zichem, een bijzonder groot belang heeft bij
constructief overleg en nauwe samenwerking op basis van vrijwilligheid en niet met dwangmiddelen;
Aangezien de wijze waarop dit overleg wordt georganiseerd de kwaliteit en doeltreffendheid ervan
nauw beïnvloedt;

Aangezien het uitbouwen en financieren van structuren zonder duidelijke meerwaarde of die zelfs
indruisen tegen de belangen van onze lokale gemeenschap, ingaat tegen de notie van degelijk
bestuur;
Aangezien het lidmaatschap van deze hoofdstedelijke gemeenschap wel verplicht is, maar het
effectieve en constructieve overleg dat niet kan zijn;
Verklaart:
- Geen meerwaarde te zien in de op te richten hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel;
- Bijgevolg geen overleg zal plegen via de hoofdstedelijke gemeenschap en niet deel zal nemen
aan de vergaderingen van deze nieuwe instelling wanneer ze daartoe wordt uitgenodigd;
Verzoekt het college van burgemeester en schepenen:
- Geen overleg te plegen via de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel en niet deel te
nemen aan de vergaderen van deze nieuwe instelling;
- Enkel desgevallend overleg te organiseren op basis van noodzaak en via adequate en reeds
bestaande kanalen.’
Gelet op de mondelinge toelichting door raadslid H. Verboven:
‘N-VA diende voor deze gemeenteraad een voorstel tot resolutie in tegen deelname aan het
overlegorgaan Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap (BHG). Ik ga de uitgebreid gestoffeerde
motie hier niet tot verveling van de raadsleden en het publiek herhalen. Veeleer wil ik even mijn vrees
omtrent de implicaties van dit opgedrongen overleg orgaan verduidelijken en ik wil het belang
aanstippen van een eensgezinde houding van de gemeenteraad.
Zoals u weet werd in het kader van de zesde staathervorming een Brusselse Hoofdstedelijke
Gemeenschap opgericht waar alle gemeenten van Vlaams-Brabant verplicht lid van werden gemaakt.
BHG is onderdeel van de eerste fase van de 6e staatshervorming die het parlement in juli
goedkeurde. Bedoeling van deze “metropolitane gemeenschap” is de samenwerking tussen Brussel
en het hinterland te versterken. Het woord “hinterland” wordt ruim gedefinieerd. Zelfs Averbode, in de
uithoek der Kempen zou deel uit gaan maken van het hoofdstedelijk overleg. Het is eigenlijk te gek
om los te lopen.
Laat het duidelijk zijn: de N-VA is geen voorstander van de oprichting van dit nieuwe vehikel. Er zijn
voldoende andere samenwerkingsverbanden die wel de territoriale integriteit respecteren. Voor
overleg is er dus geen nieuw institutioneel mechanisme nodig en al zeker geen mechanisme onder
leiding van Groot-Brussel waar men de Vlaamse gemeentes verplicht lid van maakt.
Is dit werkelijk de discussie waard, hoor ik hier en daar denken? U heeft gelijk: Het is allemaal erg
vaag en de bevoegdheden van het overlegorgaan zijn thans nog zeer beperkt. Het lijkt wel bijna de
moeite niet.
Hoedt u echter voor hen die stellen dat het allemaal zo belangrijk niet is en dat we vooral onze goede
wil moeten tonen. We zijn in het verleden al te dikwijls naïef geweest.
Kijk eens over de grens en lees wat in de buitenlandse media over het BHG geschreven wordt.
Mevrouw Milquet van het CDH spreekt in Waalse kranten over een belangrijke stap voorwaarts in de
– ik citeer - ont-enclavisering van Brussel.
De MR zegt dat dit akkoord toelaat om Brussel uit te breiden op basis van Groot-Brabant.
Zo’n uitspraken zijn schandalig en het verbaast me dat niet meer Vlamingen ervan wakker liggen. De
Franstaligen doen zelfs geen moeite meer om hun politieke agenda voor annexatie van de rijke
Vlaamse gemeenten in Vlaams-Brabant te verbergen.
Tolerantie is een deugd, maar ze kent grenzen: u mag niet verwachten dat wij ooit zullen toelaten dat
Vlaamse gemeenten worden losgeweekt uit Vlaanderen ten behoeve van een soort van GrootBrussel, welke vorm dat ook aanneemt.
Mag ik u er op wijzen dat mijn resolutie hier eigenlijk geen N-VA-resolutie als dusdanig is. Ik zit
inhoudelijk op dezelfde lijn als bijvoorbeeld de gemeente Overijse, waar de CD&V-Open VLDmeerderheid – u hoort het goed CD&V-Open VLD - met instemming van alle partijen buiten Groen en
de Franstaligen zich tot bij het Grondwettelijk Hof zal verzetten tegen de gedwongen samenwerking.
Overijse zal niet deelnemen aan het overleg. Laat ons alvast niet onder hun druiven schieten.
Gelijk hebben ze in Overijse, want de Vlaamse belangen in de rand (ik gebruik bewust het meervoud
Joris) staan dikwijls haaks op de Brusselse belangen. Zo willen wij Vlamingen een groene gordel rond
Brussel behouden, waar plaats is voor natuur en waar Vlamingen thuis zijn.
Symbolisch is deze resolutie dus van groot belang.
Een uitstel of afkeuring van de resolutie zou immers betekenen dat we nu al het lange-termijnplan van
de Franstaligen voor Groot-Brussel goedkeuren. Bovendien zouden we de bezorgde bewoners van de
groene rand rond Brussel, voor wie dit geen ver-van-ons-bed-show is, in de steek laten.
Daarom vraag ik dat we als blijk van protest tegen deze gedwongen samenwerking en vooral tegen de
Franstalige plannen voor een Groot-Brussel onze kat sturen naar het overleg.

En het spreekt voor zich dat ik daarmee niet Marc bedoel.’
Vervolgens krijgt raadslid J. De Vriendt het woord:
‘De Vlaams Belang-fractie sluit zich aan bij de N-VA motie. Ik heb eerder deze week een schriftelijke
vraag gesteld over de brief van Overijse om mee te stappen in de procedure tegen de Brusselse
hoofdstedelijke gemeenschap. Deze vraag sluit aan bij deze motie’
De burgemeester antwoordt namens het college van burgemeester en schepen het volgende:
‘De commentaren en kritieken van de oppositie op het lidmaatschap van rechtswege van de VlaamsBrabantse gemeenten zijn niet nieuw. Telkenmale is duidelijk aangegeven dat gemeenten wel van
rechtswege lid zijn, maar niet verplicht zijn om aanwezig te zijn op het overleg, noch verplicht zijn om
deel te nemen aan het overleg.
Bij dit alles werd steeds benadrukt dat het overleg facultatief is en geenszins van die aard is dat de
nieuwe structuur beslissingen kan opleggen aan de overige overheden.
Conclusie is dan ook dat de gemeenten kunnen deelnemen aan overleg binnen BHG maar niemand is
verplicht. Het overleg is facultatief en beïnvloedt op geen enkele wijze de bevoegdheden van welke
overheid ook. Zelfs bij verplicht overleg over de op- en afritten van de Ring is en blijft het aan het
bevoegde gewest om beslissingen te nemen.
Wij zien niet in waarom wij zouden ingaan op uw vraag.
Wat betreft de brief van Overijse van 22.01.2013 kunnen wij u zeggen dat wij nog niet geantwoord
hebben. Wij zullen in dezelfde zin antwoorden als hierboven en hun deze beslissing overmaken.’
Raadslid J. De Vriendt vraagt nog het volgende:
‘Ik wens een schriftelijk antwoord op mijn schriftelijke vraag en een kopie van het antwoord dat aan
Overijse wordt overgemaakt.’
Gelet op de bespreking;
Ja:
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Hans Verboven, Koen Vranken, Martine
Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs
Neen:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne
Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Ronald
Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Onthouding:
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Sara De Kock, Paul Boschmans
Besluit:
Enig art. Het voorstel betreffende de Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap, ingediend door A.
Claes namens de N-VA fractie, wordt verworpen.

M1 Mondelinge vraag van raadslid A. Claes betreffende de waterproblematiek te Plaats Vondel.
Mondelinge vraag van raadslid A. Claes aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Sinds de werken aan het rusthuis heeft men op Plaats Vondel te Testelt wateroverlast. Dit werd reeds
gemeld door de inwoners aan het gemeentebestuur. Wat is daar de stand van zaken en men dient
zoiets toch te vermijden in de toekomst?’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘De problematiek is ons gekend en wordt ook opgevolgd.
Bij de omgevingswerken aan het rusthuis werd er een gracht gecorrigeerd waardoor er problemen
ontstonden.
Vanuit de stad is er reeds een brief geschreven aan de initiatiefnemer om de werken in
overeenstemming te brengen met de verleende vergunning.
Er is ook al meerdere malen overleg geweest met de buren.
Zelf hebben wij al extra ruimingen gedaan van de Merteloop.
De buurt weet ook dat dit opgevolgd wordt door de stad. Ik heb er al verschillende plaatsbezoeken
gedaan. Wij zijn hier al sinds vorig jaar mee bezig.’
Raadslid S. De Kock voegt volgende toe aan het debat.
‘Ik werd reeds aangesproken door inwoners; deze voelen zich in de kou gelaten door het
gemeentebestuur. De aannemer zou zelfs zijn fout toegegeven hebben aan de buurtbewoners. Hij zou
smallere buizen gelegd hebben en ze niet diep genoeg gelegd hebben.
Het is belangrijk dat er duidelijker gecommuniceerd wordt met de bewoners hieromtrent.

De burgemeester antwoordt het volgende.
‘We zullen toezien op de correcte uitvoering van de werken volgens de vergunning. De aannemer
heeft ondertussen al aanpassingen gedaan. Dit wordt zeker opgevolgd.’

M2 Mondelinge vraag van raadslid K. Vranken betreffende de werken in de Loboswijk.
Mondelinge vraag van raadslid K. Vranken aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Zijn de werken van de Loboswijk al opgeleverd? De klinkers liggen er slecht en er is heel wat
plasvorming.’
Antwoord van schepen Marleen Van Meeuwen namens het college van burgemeester en schepenen:
‘De werken zijn nog niet opgeleverd.’
Antwoord van raadslid K. Vranken.
‘Gelieve mij op de hoogte te houden van de werken.’

M3 Mondelinge vraag van raadslid R. Van Gossum betreffende het fietspad Oude Boonstraat.
Mondelinge vraag van raadslid R. Van Gossum aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb een vraag in verband met de toegankelijkheid van de Oude Boonstraat. Recent zou er een
voorval geweest zijn met de hulpdiensten. Er zou een fietser gevallen zijn en het zou moeilijk geweest
zijn voor de hulpdiensten om ter plaatse te geraken.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Weet u aan welke kant van de Oude Boonstraat?’
Antwoord van raadslid R. Van Gossum:
‘Nee daar ben ik niet zeker van.’
Antwoord van de burgemeester:
‘Normaal gezien kunnen de paaltjes weggenomen worden en heeft men zo toegang tot de Oude
Boonstraat. Er zijn afspraken hieromtrent tussen de technische dienst en de hulpdiensten. We zullen
het laten nakijken.’
Antwoord van raadslid R. Van Gossum:
‘Eventueel moet de communicatie hierover aangepast worden.’

M4 Mondelinge vraag van R. Van Gossum betreffende de subisidie voor de parochie
Kaggevinne.
Mondelinge vraag van raadslid R. Van Gossum aan het college van burgemeester en schepenen:
‘In het verslag van het college van 14.01.13 lees ik dat er een subsidie van € 125 uitgekeerd wordt
aan de parochie van Kaggevinne omdat ze honderd jaar bestaat. Waarom geeft men een subsidie
aan Kaggevinne, dat buiten de gemeentegrenzen ligt?’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Bij de fusie van de gemeente is Kagevinne administratief bij Diest gegaan maar een deel van het
grondgebied van Kaggevinne is naar Scherpenheuvel-Zichem gegaan. De parochie situeert zich op
het grondgebied van beiden.’
Raadslid R. Van Gossum heeft nog volgende vraag:
‘Geldt dit ook voor verenigingen?’

Antwoord van de burgemeester en schepen L. Renders:
‘Neen, dit is een uitzonderlijke situatie.’

M5 Mondelinge vraag van raadslid J. De Vriendt betreffende het strooien.
Mondelinge vraag van raadslid J. De Vriendt aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik wil het even hebben over strooien bij sneeuwval. Vooreerst wil ik mijn felicitaties geven aan de
ploegen op het terrein.
Maar toch heb ik volgende vragen.
Hoe komt het dat dat het bij ons twee dagen langer duurde om bij de tweede sneeuwgolf het zelfde
niveau van berijdbaarheid te bereiken als in de omliggende gemeenten. Zeker als je Messelbroek en
Testelt vergelijkt met Aarschot. Dan schort er toch iets aan de manier van werken.
Daarnaast weet ik dat er in de woonwijken niet wordt gestrooid en dat is oké. Maar als men de
woonwijken uitrijdt dan is het wel glad en heeft men te maken met het uitrijfenomeen. Dit is vroeger
reeds aangehaald geweest door mijn collega Maria Van der Bruggen. Toen werd er gezegd dat de
eerste meters van de wijk zouden mee gestrooid worden om dit probleem op te lossen. Dit is echter
niet het geval.’
Antwoord van schepen M. Van Meeuwen namens het college van burgemeester en schepenen:
‘We zullen het tweede zeker eens bekijken bij de evaluatie maar met uw eerste opmerking ben ik het
niet eens. De tweede golf werd wel goed opgevolgd.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik ben uw mening niet toegedaan. Uw indruk is niet juist. Het is zeker overdreven om te zeggen dat
het duidelijk is waar de gemeentegrens is. We moeten wel aandacht blijven geven aan optimalisatie.
De timing en planning mag dan verschillend zijn maar de mensen doen hun best en we lopen zeker
niet achter op andere gemeenten.’
Antwoord van raadslid J. De Vriendt:
‘Je moet me geen woorden in mond leggen. De mensen ter plaatse doen hun best.
Feit is dat woensdagavond in Bekkevoort en Aarschot de wegen berijdbaar waren omdat men daar
overdag gestrooid had. In onze gemeente heeft het geduurd tot vrijdag vooraleer de wegen terug
berijdbaar waren.
Antwoord van de burgemeester:
‘Het heeft niet geduurd tot vrijdag, op donderdag waren de wegen open.’
Antwoord van raadslid J. De Vriendt:
‘Het is duidelijk dat we er niet in slagen het strooien van de secundaire wegen en verbindingswegen
beter te organiseren. Hoewel de gemeente Aarschot een groter aantal kilometers wegen open te
houden heeft, kunnen zij dit beter dan in Scherpenheuvel-Zichem.’

M6 Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven betreffende het RUP centrum Averbode.
Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Verscheidene inwoners van Averbode hebben hun bezorgdheid geuit i.v.m. de implicaties van het
RUP Centrum Averbode voor hun eigendom. Meer bepaald interpelleer ik hier i.v.m. een procedure tot
nietigverklaring bij de Raad van State die lopende is tegen het RUP voor Averbode-centrum.
Bij de opmaak van het RUP heeft men ervoor gekozen om te werken met een aantal projectzones in
het centrum van Averbode, waarbij blijkbaar wordt uitgegaan van een gezamenlijke, projectmatige
ontwikkeling van individuele eigendommen. Dit is geen evidente keuze want ze legt veel
verplichtingen op aan de eigenaars die hun eigendom verder willen ontwikkelen.
Ik heb deze zaak op vraag van enkele bezorgde eigenaars dan ook nader bekeken. Mij lijkt de
inkleuring en toewijzing van de verschillende zones op zijn minst arbitrair te zijn, maar dat is niet zo
zeer problematisch.

Wel problematisch is het feit dat de voorwaarden die het RUP blijkt op te leggen aan bepaalde
eigenaars i.v.m. de bebouwing van hun eigendom van die aard lijken te zijn dat een individuele
ontwikkeling wordt gefnuikt.
Wanneer bijvoorbeeld de verplichting wordt opgelegd om binnen een projectzone een ondergrondse
parkeergarage aan te leggen, lijkt het evident dat de betrokken eigenaars dit slechts kunnen doen
wanneer wordt vertrokken van een gezamenlijk project. Men wordt dus afhankelijk gesteld van zijn
buren om tot de normale ontwikkeling van zijn eigendom te kunnen overgaan.
Hoeft het dan te verwonderen dat een inwoner via de hem ter beschikking staande rechtsmiddelen
verhaal haalt tegen de gevolgen die dit RUP voor zijn bouwplannen hebben?
Het heeft er thans alle schijn van dat de inwoner gelijk krijgt. Het is mij ter ore gekomen dat de
Auditeur bij de Raad van State inmiddels op 23 november 2012 zou hebben geadviseerd aan de Raad
van State om over te gaan tot de vernietiging van het RUP op vordering van de betrokken inwoner.
Onze gemeente heeft in procedure gevraagd om de vernietiging te beperken tot 1 perceel, maar, u
hoort het goed: de auditeur van de RVS adviseert om het volledige RUP te vernietigen.
De praktijk leert dat de Raad Van State zulk voorbereidend advies meestal volgt. Het toeval wil dat de
zaak morgen voorkomt in de 10dekamer van de Raad Van State om 10.30 uur. Binnen enkele weken
weten we of het RUP dus volledig vernietigd wordt of niet.
Ik heb zes concrete vragen:
1) Kan de bevoegde schepen een officiële stand van zaken van het dossier tegen Stad
Scherpenheuvel-Zichem geven?
2) Kan de bevoegde schepen de keuze voor projectzones in het RUP die verregaande beperkingen
en voorschriften opleggen aan eigenaars en aldus de keuzevrijheid en het eigendomsrecht inperken,
motiveren?
3) Houdt de bevoegde schepen reeds rekening met de implicaties van de vernietiging van het hele
RUP? Of is hij nog in overtuiging dat het allemaal wel goed zal komen?
4) Hoe zal de stad met de benadeelde eigenaars eventueel schikken?
5) Worden er lessen getrokken uit deze zaak naar de toekomst toe?’
Antwoord van schepen Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘We zullen u schriftelijk antwoorden.
De procedure handelt over techniciteiten.
Het RUP creëert mogelijkheden maar legt geen verplichtingen op om bepaalde dingen te moeten
doen. Een van die mogelijkheden is dat men zijn goederen langs achter kan bereiken.
Wij aligneren ons als bestuur uiteraard aan elke beslissing van de Raad van State, ook als deze
verkeerd is.
Als het RUP vernietigd wordt , zullen we een aangepast RUP indienen. Gezien de beperkte discussie,
zijn dit zeer beperkte wijzigingen.’

M7 Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven betreffende BKO Averbode.
Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik rij elke dag voorbij de werf van de nieuwe bko in Averbode. De werken lijken niet te vorderen. Eerst
was meegedeeld dat afgelopen september de nieuwe bko in gebruik zou worden genomen, dit wordt
telkens verlaat naar kerstvakantie, krokus, Pasen, etc.
a. wat is de stand van zaken van de werken, waar ligt de oorzaak van de vertraging, wanneer kan het
gebouw in gebruik worden genomen?
b. zal bij in gebruik name van het nieuwe gebouw de wachtlijst van de kinderopvang worden opgelost
of verminderd of verandert dit nieuwe gebouw niets aan de wachtlijst-situatie
c. bestaat er geen mogelijkheid om het inschrijvingssysteem van baloe te optimaliseren? Nu zijn er
kinderen die een plaats innemen en die bij wijze van spreken maar twee keer per jaar gebruik maken
van baloe. Ik weet van een erg schrijnend voorbeeld van een familie met drie kinderen die na drie jaar
van plaats 41 naar vooraan in de twintig gesukkeld zijn.’
Antwoord van schepen M. Van Meeuwen namens het college van burgemeester en schepenen:
‘De BKO Averbode zal af zijn tegen de paasvakantie.’
Antwoord van schepen MJ Hendrickx namens het college van burgemeester en schepenen:

‘Als het nieuwe gebouw af is zal de capaciteit verdubbelen.
Wat betreft de wachtlijsten is het een beetje koffiedik kijken. De wachtlijsten zijn er al lang. Het is niet
zeker dat al de kinderen die op de wachtlijst ook nog zullen komen.
Wat betreft de het inschrijvingssysteem zijn er twee lijsten enerzijds de boers/zussenlijst en de
gewone lijst. Het is niet zo dat men enkel kijkt naar het aantal gebruikers om te bepalen dat er kunnen
aangeschreven worden van de wachtlijst. Dat is een misvatting. Men kijkt naar het werkelijke gebruik
en de werkelijke bezetting. Dit is al jaren zo. Dit is juist om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk
kindjes kunnen gebruik maken van de opvang.’

M8 Mondelinge vraag van raadslid R. Jacobs betreffende het forum onderwijs.
Mondelinge vraag van raadslid R. Jacobs aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Het is geleden van december 2010 dat het Forum onderwijs nog is samen geweest. Wanneer komen
deze terug samen?’
Antwoord van schepen T. Vancauwenbergh namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Het is de bedoeling om zo snel mogelijk samen te komen. Een aantal zaken moeten geëvalueerd
worden. Normaal komt het Forum 2x per jaar samen. Het is voorzien om dit in het voorjaar te laten
doorgaan.’

M9 Mondelinge vraag van raadslid J. De Vriendt betreffende de wildgroei aan klapborden.
Mondelinge vraag van raadslid J. De Vriendt aan het college van burgemeester en schepenen:
‘De wildgroei aan klapborden met reclame naast de openbare weg stoort me al jaren. Het zorgt echt
voor zichtvervuiling. Wat is hier de reglementering rond en wordt deze nageleefd?’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘We zullen dit opzoeken en u schriftelijk antwoorden.’
Antwoord van raadslid J. De Vriendt:
‘Moet men hier geen bouwvergunning voor hebben?’
Antwoord van de burgemeester:
‘We zullen u de nodige informatie bezorgen en dan kan je er eventueel de volgende gemeenteraad op
terugkomen.’

M10

Mondelinge vraag van raadslid S. Coomans betreffende de beleidsnota.

Mondelinge vraag van raadslid S. Coomans aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Wanneer is de beleidsnota beschikbaar?’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘De beleidsnota is zeker klaar tegen de volgende gemeenteraad op 21 maart.’

M11
Mondelinge vraag van raadslid S. Coomans betreffende het huishoudelijk reglement
van de gemeenteraad.
Mondelinge vraag van raadslid S. Coomans aan het college van burgemeester en schepenen:
‘De voorbije legislatuur waren we begonnen aan het herschrijven van het huishoudelijk reglement van
de gemeenteraad. Dit is stilgevallen. Gaat dit opnieuw opgepikt worden?’
Antwoord van de voorzitter van de gemeenteraad:

‘De administratie is bezig om het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad te herschrijven en aan
te passen aan de decretale wijzigingen. Het is de bedoeling om in een vergadering met een beperkte
delegatie van elke fractie dit te bespreken. Ik zal me daar als voorzitter zeker voor engageren.’

M12
Mondelinge vraag van raadslid S. De Kock betreffende de parkeersituatie in de
Houwaartstraat.
Mondelinge vraag van raadslid S. De Kock aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Wat is de stand van zaken rond de moeilijke en soms gevaarlijke parkeersituaties in de
Houwaartstraat?’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘De verkeersdienst is er mee bezig. Eerst moet er een opmetingsplan gemaakt worden. Daarna
moeten er verschillende scenario’s uitgewerkt worden. Dan kunnen we met een voorstel komen.’

De vergadering wordt gesloten om 00.05 uur.
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting.
Op bevel,
Gemeentesecretaris

Voorzitter van de gemeenteraad

Liesbeth Verdeyen

Geert Janssens

