Gemeenteraad: zitting van 21 maart 2013

VERSLAG
Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad;
Rob Jacquemyn: Voorzitter van de gemeenteraad dd. voor 50;
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
Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad verontschuldigd voor 50;
Manu Claes: Burgemeester verontschuldigd voor 19;
Marleen Van Meeuwen: Schepen verontschuldigd voor 36;
Marie Jeanne Hendrickx: Schepen verontschuldigd voor 3;
Allessia Claes: Raadslid verontschuldigd voor 49;
Ben Mattheus: Raadslid verontschuldigd voor 1, 2

De Voorzitter van de gemeenteraad, Geert Janssens, opent de vergadering om 20.00 uur.
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Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid art. 33;
Gelet op het ontwerp van notulen van de zitting van 07.02.2013;
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, 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
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art. De notulen van de zitting van 07.02.2013 worden goedgekeurd.
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Kennisname van het besluit van 24.01.2013 van de deputatie van Vlaams-Brabant
houdende geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de politieraad.

Gelet op het schrijven van de heer gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 29.01.2013
betreffende de verkiezing van de leden van de politieraad;
Gelet op het besluit van de deputatie van Vlaams-Brabant van 24.01.2013 betreffende de
geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de politieraad te Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Enig art. De raad neemt kennis van het besluit van de deputatie van Vlaams-Brabant van 24.01.2013
betreffende de geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de politieraad te
Scherpenheuvel-Zichem.

Raadslid S. Coomans vraagt namens de sp.a-fractie om te notuleren waarom de fractie meestal tegen
stemt, zich soms onthoudt en uitzonderlijk ja stemt voor de agendapunten 3 tot en met 39.
‘Meermaals wezen wij de meerderheid er de afgelopen legislatuur op dat er bespaard zou moeten
worden. Toen de jaarrekening 2011 hier werd besproken, juni 2012, en we daarin vanuit de
administratie zwart op wit konden lezen dat de inkomsten moesten verhogen, had niemand van de
meerderheid een idee hoe ze dit zouden kunnen doen. Het wordt nu duidelijk waar men de centen
haalt : bij onze hardwerkende inwoners.’
Raadslid A. Claes vraagt namens de N-VA-fractie om te notuleren waarom de fractie tegen stemt voor
de agendapunten 3 tot en met 39.
‘De N-VA-fractie stemt tegen omdat de meerderheid geen visie heeft over besparingsmaatregelen,
geen beleid voert waar ook bespaard wordt. Er worden alleen maar belastingverhogingen
doorgevoerd.’
Raadslid J. De Vriendt vraagt namens de Vlaams-Belang-fractie om het volgende te notuleren:
‘De meerderheid zorgt er voor dat het debat helemaal in stukjes wordt gehakt. Op deze manier
probeert men de confrontatie met de geschiedenis te ontlopen. De gegevens die aan de raadsleden
ter beschikking worden gesteld zijn onvoldoende om de reglementen goed te keuren. Dit is een
bedroevende manier van doen.’
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Vaststelling van het belastingreglement op de afgifte van administratieve documenten.

Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de wet van 19.07.1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de
vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten (…);
Gelet op het KB van 16.07.1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Rob Jacquemyn,
Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Ronald Schuyten, Jan Boeckx, Ben
Mattheus
Neen:
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia
Claes, Hans Verboven, Koen Vranken, Paul Boschmans, Martine
Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.04.2013 tot en met 31.12.2016 wordt een contante belasting geheven op de afgifte
van administratieve documenten.
Art. 2.
De belasting is verschuldigd door de persoon aan wie het document wordt afgeleverd.
Art. 3.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
1.
elektronische identiteits- of vreemdelingenkaart
€ 3,50
2.
papieren verblijfskaart voor vreemdelingen
€ 3,50
3.
identiteitsbewijs voor kinderen < 12 jaar
€ 1,24
4.
paspoorten:
geldig voor 5 jaar
€ 7,50
geldig voor 7 jaar
€ 10,00
5.
rijbewijs (bankkaartmodel)
€ 3,50
6.
huwelijksboekje
€ 35,00
7.
voltrekking huwelijk:
weekdag
€ 25,00
zaterdag
€ 75,00
feestdag
€ 150,00
Art. 4.
De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs.
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.

Art. 5.
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Het belastingreglement van 27.12.2007 en latere wijzigingen op de afgifte van
administratieve stukken, hernieuwd in zitting van de gemeenteraad van 19.12.2012 wordt
opgeheven met ingang van 01.04.2013.

Vaststelling van het belastingreglement op de ambulante activiteiten.

Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de wet van 25.06.1993 betreffende de uitoefening van ambulante en kermisactiviteiten;
Gelet op het K.B. van 24.09.2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante
activiteiten;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Overwegende dat het normaal is een recht te heffen op het privatief gebruik van het openbaar domein
voor professionele doeleinden.
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, Ronald
Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia
Claes, Hans Verboven, Koen Vranken, Paul Boschmans, Martine
Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.04.2013 tot en met 31.12.2016 wordt een contante belasting geheven op de
ambulante activiteiten, waarvan de uitoefening onderworpen is aan een voorafgaande
machtiging overeenkomstig artikel 3 van de wet van 25.06.1993 betreffende de uitoefening
en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, gewijzigd door de wet van
04.07.2005 en 20.07.2006.
Art. 2.
De belasting is verschuldigd door de ambulante handelaar.
Art. 3.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
1.
per voertuig of per standplaats:
per dag
€ 25,00
per jaar
€ 250,00
2.
kramen aan de basiliek per seizoen:
voor de 2 hoekkramen
€ 300,00
(hoeken Basilieklaan met Albertusplein en met Isabellaplein)
voor de andere kramen
€ 250,00
Art. 4.
De belasting moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.
Art. 5.
Het belastingreglement van 27.12.2007 op de ambulante activiteiten, hernieuwd in zitting
van de gemeenteraad van 19.12.2012 wordt opgeheven met ingang van 01.04.2013.
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Vaststelling van het belastingreglement op begraving, asverstrooiing en bijzetting in een
columbarium.

Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 16.01.2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Gelet op het stedelijk huishoudelijk reglement van 29.10.2004 op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Overwegende dat het gebruikelijk en wenselijk is dat de overledenen ter aarde besteld worden op de
begraafplaats van hun woonplaats en de gronden daarop toegemeten worden;
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, Ronald
Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia
Claes, Hans Verboven, Koen Vranken, Paul Boschmans, Martine
Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.04.2013 tot en met 31.12.2016 wordt een contante belasting geheven op:
de begraving van al dan niet veraste stoffelijke overblijfselen;
de uitstrooiing van veraste stoffelijke overblijfselen;
de bijzetting van veraste stoffelijke overblijfselen in een columbarium
op een van de stedelijke begraafplaatsen.
Art. 2.
Deze belasting is niet van toepassing voor volgende categorieën van overledenen:
personen die op datum van overlijden ingeschreven waren in één van de
gemeentelijke bevolkingsregisters;
personen die op datum van overlijden effectief in de gemeente woonden en die
krachtens wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten vrijgesteld waren
van inschrijving;
personen die met de vorige categorieën worden gelijkgesteld, t.w. de personen die
tijdens de vijf laatste jaren vóór hun overlijden minstens één jaar in de gemeente
ingeschreven waren of wat de tweede categorie betreft: het bewijs leveren van
werkelijke woonst gedurende de vermelde periode en duur;
personen die op het grondgebied van de gemeente dood aangetroffen worden en/of
voor wie niemand instaat voor de begraving.
Art. 3.
De belasting is verschuldigd door de persoon die de begraving, de uitstrooiing of de
bijzetting in het columbarium aanvraagt.
Art. 4.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
per begraving, uitstrooiing of bijzetting in een columbarium
€ 150,00
Art. 5.
De belasting is niet verschuldigd op de begravingen in een in concessie gegeven grond en
de bijzetting in een in concessie gegeven nis.
Art. 6.
De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs.
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.
Art. 7.
Het belastingreglement van 27.12.2007 op de begraving, verstrooiing en bijzetting in
columbarium, hernieuwd in zitting van de gemeenteraad van 19.12.2012 wordt opgeheven
met ingang van 01.04.2013.
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Vaststelling van het belastingreglement op de brandstofdistributieapparaten.

Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
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, Ronald
Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René

Onthouding:

Jacobs
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Koen
Vranken, Paul Boschmans

Besluit:
Art. 1.
Voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2016 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de
brandstofdistributieapparaten die voor het publiek toegankelijk zijn.
Art. 2.
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het apparaat.
Art. 3.
De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar volgens de toestand op 1 januari
van het aanslagjaar.
Art. 4.
De belasting wordt vastgesteld op € 150,00 per apparaat.
Art. 5.
De belasting is niet verschuldigd voor brandstofdistributieapparaten die niet voor publieke
bevoorrading worden gebruikt.
Art. 6.
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 7.
De belastingplichtige ontvangt een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en
ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op
31 december van het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag
noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Art. 8.
Bij gebrek aan aangifte binnen de vastgestelde termijn of bij onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve
ingekohierd worden.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag,
betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per
aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de
elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze
elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor
te dragen.
Art. 9.
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de
belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
Art. 10. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.
Art. 11. Het belastingreglement van 27.12.2007 op brandstofdistributieapparaten, hernieuwd in
zitting van de gemeenteraad van 19.12.2012 wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding
van het huidig reglement.
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Vaststelling van het belastingreglement op de aanvraag of melding van het openen,
veranderen of hernieuwen van hinderlijke inrichtingen.

Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
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, Ronald
Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Hans Verboven, Koen Vranken, Martine
Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs
Onthouding:
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Sara De Kock, Paul Boschmans
Besluit:

Art. 1.

Art. 2.
Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.
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Vanaf 01.04.2013 tot 31.12.2016 wordt een contante belasting geheven op de aanvraag of
de melding van het openen, veranderen of hernieuwen van een door Vlarem als hinderlijk
beschouwde inrichting in het kader van een handels-, nijverheids- of landbouwonderneming.
De belasting is verschuldigd door de aanvrager.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
1.
in geval van een aanvraag waarbij de volledige procedure wordt doorlopen
(volledig openbaar onderzoek):
voor de opening, verandering of hernieuwing van:
inrichtingen van de eerste klasse met door Vlarem wettelijk
verplichte openbare hoorzitting
€ 750,00
inrichtingen van eerste klasse
€ 600,00
inrichtingen van tweede klasse
€ 300,00
inrichtingen van derde klasse
€ 50,00
voor elke melding van:
stopzetting en/of overname van een inrichting
€ 50,00
2.
in geval van een aanvraag waarbij een vereenvoudigde procedure wordt doorlopen
(beperkt openbaar onderzoek):
voor de opening of verandering van:
inrichtingen van eerste klasse
€ 300,00
inrichtingen van tweede klasse
€ 150,00
Deze belasting heeft betrekking op tijdelijke vergunningen, het wijzigen van
vergunningsvoorwaarden en het veranderen van een vergunning wegens het wijzigen
van de Vlarem-indelingslijst.
3.
in geval van een mededeling van kleine veranderingen
(geen openbaar onderzoek vereist):
voor inrichtingen van tweede klasse
€ 150,00
Indien een handels-, nijverheids- of landbouwonderneming wordt geopend en er gelijktijdig
meer dan één indelingsrubriek van Vlarem op van toepassing is, wordt enkel de belasting
voor de hoogste klasse van hinderlijkheid aangerekend.
De belasting is niet verschuldigd voor de melding van de exploitatie van een inrichting van
uitsluitend klasse 3 wat betreft de muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor het publiek en
waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld.
De belasting moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.
Het belastingreglement van 27.12.2007 op de aanvraag tot of melding van exploiteren of
veranderen van ongezonde en hinderlijke inrichtingen, hernieuwd in zitting van de
gemeenteraad van 19.12.2012 wordt opgeheven met ingang van 01.04.2013.

Vaststelling van het belastingreglement op de afgifte van huisvuilzakken en -stickers.

Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Overwegende dat de kosten van inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen zwaar
doorwegen op de financiën van de stad;
Overwegende dat deze kosten verhaald worden op de aanbieders van de afvalstoffen, volgens het
principe ‘de vervuiler betaalt’;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
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, Ronald
Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia
Claes, Hans Verboven, Koen Vranken, Paul Boschmans, Martine
Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs

Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.07.2013 tot en met 31.12.2016 wordt een contante belasting geheven op de afgifte
van verplicht gestelde zakken en stickers voor het ophalen van huisvuil, GFT en PMD.
Art. 2.
De belasting is verschuldigd door de koper.
Art. 3.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
1.
voor zakken:
per huisvuilzak
€ 2,00
per PMD zak
€ 0,25
2.
voor stickers:
voor GFT-afval:
voor 120 l. container
€ 2,00
voor 40 l. container
€ 1,00
voor afhalen grof huisvuil:
per pakket
€ 5,00
Art. 4.
De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs.
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.
Art. 5.
Het belastingreglement van 27.12.2007 op de afgifte van zakken en stickers voor ophalen
huisvuil, GFT en PMD, hernieuwd in zitting van de gemeenteraad van 19.12.2012 wordt
opgeheven met ingang van 01.07.2013.
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Vaststelling van het belastingreglement op de inname van het openbaar domein bij werken.

Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
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, Ronald
Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René
Jacobs
Onthouding:
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Koen
Vranken, Paul Boschmans
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.04.2013 tot en met 31.12.2016 wordt een contante belasting geheven op de
inname van het openbaar domein bij bouw- en verbouwingswerken, onderhouds- en
instandhoudingswerken en andere werken.
Art. 2.
De belasting is verschuldigd door de aanvrager.
Art. 3.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
per dag
€ 0,25 per m²
met een minimum van € 20,00 per aanslag.
Art. 4.
De belasting is niet verschuldigd voor:
bouwmaterialen, werktuigen, containers, ladders, stellingen en voertuigen, gedurende
48 uur van de bezetting. Wanneer deze termijn overschreden wordt, wordt de
belasting aangerekend vanaf de eerste dag van de bezetting;
werken uitgevoerd door of in opdracht van openbare besturen;
Art. 5.
De belasting moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.
Art. 6.
Het belastingreglement van 27.12.2007 op inname openbaar domein bij werken, hernieuwd
in zitting van de gemeenteraad 19.12.2012 wordt opgeheven met ingang van 01.04.2013.

10 Vaststelling van het belastingreglement op kampeerterreinen.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 10.07.2008 betreffende het toeristische logies;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
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, Ronald
Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René
Jacobs
Onthouding:
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Koen
Vranken, Paul Boschmans
Besluit:
Art. 1.
Voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2016 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de
kampeerterreinen in de zin van artikel 2, 3° van het decreet van 10.07.2008 betreffende het
toeristische logies.
Art. 2.
De belasting is verschuldigd door de exploitant.
Art. 3.
De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar volgens de toestand op 1 januari
van het aanslagjaar.
Art. 4.
De belasting wordt vastgesteld op € 35,00 per kampeerplaats.
Art. 5.
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 6.
De belastingplichtige ontvangt een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en
ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd. De
belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op
31 december van het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag
noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Art. 7.
Bij gebrek aan aangifte binnen de vastgestelde termijn of bij onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve
ingekohierd worden.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag,
betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per
aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de
elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze
elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor
te dragen.
Art. 8.
De ambtshalve ingekohierde belasting word verhoogd met een bedrag gelijk aan de
belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
Art. 9.
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.
Art. 10. Het belastingreglement van 27.12.2007 op kampeerterreinen, hernieuwd in zitting van de
gemeenteraad van 19.12.2012 wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van het huidig
reglement.

11 Vaststelling van het belastingreglement op het plaatsen van kermisattracties op het
openbaar domein.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;

Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de wet van 25.06.1993 betreffende de uitoefening van ambulante en kermisactiviteiten;
Gelet op het KB van 24.09.2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en
ambulante activiteiten in de kermisgastronomie;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Overwegende dat het normaal is een recht te heffen op het privatief gebruik van het openbaar domein
voor professionele doeleinden;
Overwegende evenwel dat de kleine kermissen moeten ontzien worden om ze leefbaar te houden;
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, Ronald
Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René
Jacobs
Onthouding:
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Koen
Vranken, Paul Boschmans
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.04.2013 tot en met 31.12.2016 wordt een contante belasting geheven op het
plaatsen van kermisattracties op het openbaar domein.
Art. 2.
De belasting is verschuldigd door de uitbater van de attractie.
Art. 3.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
1.
voor de zomerkermis te Scherpenheuvel:
vaste bedragen:
auto-scooter
€ 2.000,00
kermisgastronomie van frieten en
gefrituurd gebak
€ 700,00
hoek Noordervest en Zuidervest
€ 800,00
per meter:
Noordervest en Zuidervest
€ 70,00
parking OCMW straatkant
€ 70,00
parking OCMW
€ 45,00
2.
voor de kermis te Averbode:
per meter:
€ 5,00
Art.4.
De lengte van de attracties worden gemeten aan de meest uitstekende delen, hetzij aan de
kop of op de grond.
Art.5.
Tijdens de periode van opschorting, zoals bedoeld in artikel 12 § 3 van het Koninklijk Besluit
van 24.09.2006 is de belasting niet verschuldigd.
Art.6.
Ingeval van afstand zonder overname van het abonnement blijft de belasting verschuldigd
tijdens de opzegtermijn.
Art.7.
Bij overdracht is de belasting verschuldigd door de nieuwe exploitant vanaf de datum van
toestemming tot overname door de burgemeester.
Art.8.
De belasting moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.
Art.9.
Het belastingreglement van 27.12.2007 op het plaatsen van kermisinstallaties op het
openbaar domein, hernieuwd in zitting van 19.12.2012 wordt opgeheven met ingang van
01.04.2013.

12 Vaststelling van het belastingreglement op de leegstand van gebouwen en woningen.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 04.02.1997 houdende de kwaliteitsnormen- en veiligheidsnormen voor
kamers en studentenkamers, hierna Kamerdecreet genoemd;

Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 27.03.2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, hierna het decreet
genoemd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10.07.2009 houdende nadere regels betreffende
het leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 02.04.1996
betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen;
Gelet op het reglement van de gemeenteraad van 19.12.2012 op de inventarisatie van leegstaande
woningen en/of gebouwen en indicaties ter bepaling van leegstaand;
Overwegende dat de langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de gemeente moet
voorkomen en bestreden worden;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
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, Ronald Schuyten, Jan Boeckx, Paul
Boschmans, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René
Jacobs
Onthouding:
Joris De Vriendt, Koen Vranken
Besluit:
Art. 1.
Voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2016 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de
woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn
opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.
Het leegstandsregister wordt opgemaakt en bijgehouden overeenkomstig artikel 2.2.6 van
het decreet grond- en pandenbeleid.
Art. 2.
De definities van woningen en gebouwen uit artikel 1.2 van het decreet zijn van toepassing,
evenals de andere definities van artikel 1.2 van het decreet.
Leegstaande gebouwen zijn gebouwen als omschreven in artikel 2.2.6 van het decreet.
Leegstaande woningen zijn woningen als omschreven in artikel 2.2.6 van het decreet.
Art. 3.
§ 1. De belasting voor een leegstaande woning of een leegstaand gebouw is voor het eerst
verschuldigd vanaf het ogenblik dat die woning of dat gebouw gedurende twaalf
opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.
Zolang het leegstaand gebouw of de leegstaande woning niet uit het leegstandsregister is
geschrapt, is de belasting van het aanslagjaar verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe
termijn van twaalf maanden verstrijkt.
§ 2. Panden die op 01.01.2010 opgenomen waren in de gewestelijke leegstandsinventaris
behouden hun anciënniteit en zullen aan een verhoogd tarief belast worden.
Art. 4.
§ 1. De belasting is verschuldigd door de houder van het zakelijk recht betreffende het
leegstaande gebouw of de leegstaande woning op het ogenblik dat de belasting van het
aanslagjaar verschuldigd wordt.
Ingeval er een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting
verschuldigd door de houder van dat zakelijk recht van opstal, van erfpacht of van
vruchtgebruik op het ogenblik dat de belasting van het aanslagjaar verschuldigd wordt.
§ 2. Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de
betaling van de totale belastingschuld.
Ingeval er meerdere andere houders zijn van het zakelijk recht zijn deze eveneens hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld.
§ 3. De overdrager van het zakelijk recht moet de verkrijger ervan in kennis stellen dat het
goed is opgenomen in het leegstandsregister.
Tevens moet hij per aangetekend schrijven een kopie van de notariële akte bezorgen aan de
gemeente, binnen twee maanden na het verlijden van de notariële akte. Deze kopie bevat
minstens de volgende gegevens:
naam en adres van de verkrijger van het zakelijk recht en zijn eigendomsaandeel;
datum van de akte, naam en standplaats van de notaris;
nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning of het gebouw.
Als de overdrager van het zakelijk recht nalaat deze kennisgeving te doen, wordt hij, in

Art. 5.

Art. 6.

afwijking van § 1, als belastingschuldige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na
de overdracht van het zakelijk recht wordt gevestigd.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
§ 1. Voor de eerste termijn van twaalf opeenvolgende maanden opname in het
leegstandsregister:
1.
voor een gebouw of eengezinswoning
€ 1.300,00
2.
voor een individuele kamer of studentenkamer zoals
gedefinieerd in het Kamerdecreet
€ 100,00
3.
voor elke andere woning, kamer of studentenkamer
€ 400,00
§ 2. Per bijkomende nieuwe termijn van twaalf maanden dat het gebouw of de woning in het
leegstandsregister staat, wordt de belasting vermeerderd met 100 %.
De verschuldigde belasting bedraagt dan voor:
1ste termijn
100%
2de termijn
200 %
3de termijn
300 %
vanaf 4de termijn
400 %
§ 1. Van de leegstandsheffing zijn vrijgesteld:
1.
de belastingplichtige die volle eigenaar is van één enkele woning, bij uitsluiting van
enige andere woning.
Deze vrijstelling geldt maximum 3 jaar volgend op de datum van de eigendomsakte.
2.
de belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening of een instelling erkend
door het Vlaams agentschap voor personen met een handicap verblijft of voor
minstens één jaar werd opgenomen in een psychiatrische instelling.
Deze vrijstelling geldt maximum 3 jaar volgend op de datum van opname in de
voorziening.
De belastingplichtige kan een persoonsgebonden vrijstelling, zoals opgesomd in § 1. slechts
éénmaal aanvragen en dit voor slechts één woning.
De vrijstelling geldt enkel voor degene aan wie de vrijstelling werd toegekend.
Voor de vrijstellingen onder punt 2 moet een bewijs van verblijf voorgelegd worden dat
geleverd wordt door de voorziening of instelling waar de belastingplichtige verblijft.
§ 2. Een vrijstelling wordt verleend indien het gebouw of de woning:
1.
gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd
onteigeningsplan;
2.
geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning omdat
een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld.
3.
vernield of beschadigd werd ten gevolge van een erkende ramp.
Deze vrijstelling geldt gedurende een periode van 3 jaar volgend op de datum van de
vernieling of beschadiging.
4.
gerenoveerd wordt blijkens een niet vervallen stedenbouwkundige vergunning.
Deze vrijstelling geldt gedurende een termijn van 2 jaar volgend op het uitvoerbaar
worden van de stedenbouwkundige vergunning.
Een verlenging van 1 jaar is éénmaal mogelijk, mits indiening van een
renovatiedossier zoals in punt 5 omschreven. De aanvrager geeft toelating om het
pand en de geplande en uitgevoerde werken te controleren.
5.
gerenoveerd wordt zonder dat er een stedenbouwkundige vergunning vereist is.
In dit geval moet er een renovatiedossier voorgelegd worden dat minstens de
volgende elementen bevat:
a.
een plan of tekening en enkele foto’s van de bestaande toestand van het te
renoveren gedeelte;
b.
een plan of tekening van de toestand na renovatie als deze verschillend is
van a;
c.
een overzicht van de werken die uitgevoerd worden;
d.
een raming van de kosten met de offertes en/of facturen van de reeds
uitgevoerde werken;
e.
een gedetailleerd tijdschema dat aangeeft wanneer de werken uitgevoerd
worden.
De aanvrager geeft toelating om het pand en de geplande en uitgevoerde werken te
controleren.
De bevoegde overheid kan de aanvraag weigeren wanneer de bedoelde werken en
investeringen onvoldoende zijn om 1 jaar te duren en/of wanneer de woning na de

Art. 7.

Art. 8.
Art. 9.

werken nog niet zou voldoen aan de normen van de Vlaamse wooncode.
Deze vrijstelling geldt voor een periode van 1 jaar en is tweemaal aaneensluitend
verlengbaar voor telkens 1 jaar. De aanvraag voor een eerste en tweede verlenging
dient te gebeuren voor het verstrijken van de lopende vrijstelling. De aanvrager voegt
bij de verlengingsaanvraag:
a.
één of meer facturen van maximum 1 jaar oud die betrekking heeft of hebben
op de uitgevoerde renovatiewerken;
b.
in geval punt e. van bovenstaande paragraaf niet meer realiseerbaar is: een
verantwoording waaruit blijkt dat de werken niet konden worden afgerond en
een aangepast tijdsschema.
6.
wordt gehuurd en gerenoveerd door de gemeente, het OCMW of een sociale
woonorganisatie, zoals bedoeld in artikel 18, § 2 van de Vlaamse Wooncode.
7.
wordt gebruikt als noodwoning van het OCMW of van de gemeente.
§ 3. Voor de bepalingen in § 1 en § 2 geldt dat de vrijstelling van heffing: geen impact heeft
op de opname van het gebouw of de woning in het leegstandsregister: de anciënniteit van
opname in het leegstandsregister blijft doorlopen tijdens de periode van vrijstelling.
Dit betekent dat wanneer de reden tot vrijstelling komt weg te vallen, de heffing zal worden
berekend op basis van de inventarisatiedatum.
§ 4. Vrijstellingen en schorsingen die door Wonen Vlaanderen werden toegestaan vervallen.
De zakelijk gerechtigde kan een nieuwe vrijstelling aanvragen binnen het kader van dit
reglement.
§ 5. Uitsluitend de vrijstellingen die opgesomd zijn in dit reglement worden toegepast.
De aanvraag tot vrijstelling van heffing dient schriftelijk te gebeuren voor het verstrijken van
de eerste of een volgende termijn van twaalf maanden na datum van opname in het
leegstandsregister. Eens de verjaardag van de inventarisatiedatum is verlopen, kan de
gemeente overgaan tot het invorderen van de heffing. In dit stadium kan voor de voorbije
termijn geen vrijstelling van heffing meer worden aangevraagd, maar kan er enkel nog
bezwaar tegen de belasting worden ingediend.
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.

13 Vaststelling van het belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein ter
gelegenheid van markten.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de wet op van 25.06.1993 betreffende de uitoefening van ambulante en kermisactiviteiten;
Gelet op het KB van 24.09.2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante
activiteiten;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Overwegende dat het normaal is een recht te heffen op het privatief gebruik van het openbaar domein
voor professionele doeleinden;
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, Ronald
Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Sara De Kock, Allessia Claes, Hans
Verboven, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René
Jacobs
Onthouding:
Joris De Vriendt, Koen Vranken
Besluit:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.

Art. 4.
Art. 5.

Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.

Vanaf 01.04.2013 tot en met 31.12.2016 wordt een contante belasting geheven op het
gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van markten.
De belasting is verschuldigd door de gebruiker van het openbaar domein.
De belasting wordt vastgesteld per strekkende meter als volgt:
1.
wekelijkse markt
€ 2,50
2.
jaar- en avondmarkten
€ 2,50
Elk gedeelte van een meter wordt voor één meter aangerekend.
De lengte van de marktkramen wordt gemeten aan de meest uitstekende delen.
De belasting wordt bij de aanvraag contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs.
De marktkramers met vaste standplaats betalen in het begin van elk kwartaal het bedrag van
het totaal verschuldigd marktgeld voor dat kwartaal. Dat wordt berekend op basis van het
effectief aantal marktdagen in het kwartaal.
De betaling gebeurt na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die daarop vermeld is.
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.
De belasting is niet verschuldigd tijdens de periode van opschorting, zoals bedoeld in artikel
32, tweede en derde lid en artikel 37 van het KB van 24.09.2006.
Ingeval van afstand zonder overname van het abonnement blijft de belasting verschuldigd
tijdens de opzegtermijn.
Bij overname is de belasting verschuldigd door de nieuwe gebruiker vanaf de datum van
toestemming tot overname door het college van burgemeester en schepenen.
Het belastingreglement van 27.12.2007 op het gebruik van het openbaar domein ter
gelegenheid van markten, hernieuwd in zitting van de gemeenteraad van 19.12.2012 wordt
opgeheven met ingang van 01.04.2013.

14 Vaststelling van het belastingreglement op de onbebouwde bouwgronden in woongebied
en op de onbebouwde kavels.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 27.03.2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, hierna DGP genoemd;
Overwegende dat de stad het wenselijk acht om potentiële woonlocaties vrij te maken en om
grondspeculatie tegen te gaan;
Overwegende dat het wenselijk is om realiseerbare onbebouwde gronden en onbebouwde kavels te
activeren in de gemeente;
Overwegende dat de invoering van een activeringsheffing de stad toelaat om de eigenaars van die
gronden en kavels daartoe aan te sporen;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
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, Ronald
Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Hans Verboven, Koen Vranken, Martine
Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs
Onthouding:
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Sara De Kock, Paul Boschmans
Besluit:
Art. 1.
Voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2016 wordt een jaarlijkse belasting geheven op
onbebouwde bouwgronden in woongebied en op onbebouwde kavels.
Art. 2.
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
bouwgronden: gronden, met uitsluiting van kavels, die palen aan een voldoende
uitgeruste weg in de zin van artikel 4.3.5. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en
gelegen zijn in een woongebied of een woonuitbreidingsgebied dat reeds voor
bebouwing in aanmerking komt blijkens een principiële beslissing of op grond van
artikel 5.6.6. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
kavels: de in een verkavelingsvergunning van een niet-vervallen verkaveling

afgebakende percelen;
onbebouwd: beantwoordend aan de criteria voor opname in het register van
onbebouwde percelen, volgens artikel 5.6.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
De belasting is verschuldigd door de persoon die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar
is van de bouwgrond of kavel.
Indien er een recht van opstal of erfpacht bestaat, is de belasting verschuldigd door de
erfpachter of de opstalhouder.
Als er meerdere belastingplichtigen zijn, zijn deze hoofdelijk gehouden tot betaling van de
verschuldigde belasting.
De belasting wordt berekend per strekkende meter lengte van de bouwgrond palende aan
een openbare weg, of van de kavel palende aan een al dan niet verwezenlijkte weg die
voorkomt in de verkavelingsvergunning en bedraagt:
1.
1ste of enig perceel
€ 20,00 per meter - minimum € 250,00 per perceel
2.
2de perceel
€ 25,00 per meter - minimum € 450,00 per perceel
3.
3de perceel en volgende
€ 35,00 per meter - minimum € 700,00 per perceel
Elk gedeelte van een meter wordt als een volle meter beschouwd.
Indien een perceel aan verscheidene straten paalt, is de langste perceellengte langs één
van deze wegen de grondslag van de belastingberekening.
Wanneer het perceel begrepen is in een afgesneden hoek, gevormd door twee wegen, is de
belastbare lengte gelijk aan de langste van de rechte perceellengten, vermeerderd met de
helft van de afgesneden hoek.
Voor de berekening van het bedrag van de belasting wordt het perceel met de kleinste
lengte als 1ste perceel beschouwd, het perceel met de grootste lengte als laatste.
Van de belasting zijn vrijgesteld:
de eigenaars van één enkele onbebouwde bouwgrond in woongebied of onbebouwde
kavel, bij uitsluiting van enig ander onroerend goed in België of in het buitenland.
Deze vrijstelling geldt voor een periode van vijf aanslagjaren die volgen op de
verwerving van het goed;
de ouders met kinderen ten laste, beperkt tot één onbebouwde bouwgrond in
woongebied of onbebouwde kavel per kind ten laste.
Deze vrijstelling geldt maximaal gedurende de vijf aanslagjaren die volgen op de
verwerving van het goed.
de sociale woonorganisaties en het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid
voor Vlaams-Brabant;
de houders van een in laatste administratieve aanleg verleende
verkavelingsvergunning en dit gedurende 1 jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het
jaar dat volgt op:
de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg, indien de
verkavelingsvergunning geen werken omvat;
de afgifte van het attest vermeld in artikel 4.2.16 § 2 Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening indien de verkavelingsvergunning werken omvat.
De belasting wordt niet geheven op bouwgronden en kavels die tijdens het aanslagjaar niet
voor bebouwing kunnen worden bestemd ingevolge:
hun inrichting als collectieve voorzieningen, met inbegrip van hun aanhorigheden;
de Pachtwet van 4 november 1969, waarbij het bewijs van de pacht door alle
middelen rechtens mag worden geleverd;
een bouwverbod of enige andere erfdienstbaarheid tot openbaar nut die woningbouw
onmogelijk maakt;
een vreemde oorzaak die de belastingplichtige niet kan worden toegerekend, zoals de
beperkte omvang van de bouwgrond of kavel, of hun ligging, vorm of fysieke toestand.
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
De belastingplichtige ontvangt een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en
ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op
31 december van het belastingjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag
noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Bij gebrek aan aangifte binnen de vastgestelde termijn of bij onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve
ingekohierd worden.
-

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.
Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.
Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.
Art. 12.

Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag,
betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per
aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de
elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze
elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor
te dragen
De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de
belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.

15 Vaststelling van het belastingreglement op de toelating tot opgraving van stoffelijke
overblijfselen en asurnen en tot verplaatsing van asurnen.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 16.01.2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen
en crematoria;
Gelet op het stedelijk huishoudelijk reglement van 29.10.2004 op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Overwegende dat het opgraven van de stoffelijke overschotten of assen niet moet worden
aangemoedigd;
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, Ronald
Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Sara De Kock, Allessia Claes, Hans
Verboven, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René
Jacobs
Onthouding:
Joris De Vriendt, Koen Vranken
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.04.2013 tot en met 31.12.2016 wordt een contante belasting geheven op de
toelating tot opgraving van stoffelijke overblijfselen en asurnen en tot verplaatsing van
asurnen.
Art. 2.
De belasting is verschuldigd degene die de toelating aanvraagt.
Art. 3.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
per toelating tot opgraving of verplaatsing
€ 300,00
Art. 4.
De belasting is niet verschuldigd voor de opgravingen:
in uitvoering van rechterlijke beslissingen;
ambtshalve door de stad verricht, in geval van verandering van bestemming van de
begraafplaats.
Art. 5.
De belasting moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.
Art. 6.
Het belastingreglement van 27.12.2007 op de toelating tot opgravingen, hernieuwd in zitting
van de gemeenteraad van 19.12.2012 wordt opgeheven met ingang van 01.04.2013.

16 Vaststelling van het belastingreglement op reclameborden.

Gelet op het ontwerp voor het heffen van een jaarlijkse belasting op reclameborden;
Overwegende dat tijdens de debatten onduidelijkheden naar voor kwamen over de vrijstellingen o.a.
kwam de vraag of de borden van de scholen onder de vrijstellingen vallen of niet;
Overwegende dat het wenselijk is om dit ontwerp nog eens nader te bekijken;
Gelet op de bespreking;
Gaat over tot de stemming om dit agendapunt uit te stellen.
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. Het agendapunt ‘Vaststelling van het belastingreglement op reclameborden’ wordt
uitgesteld.

17 Vaststelling van het belastingreglement op het opruimen en verwijderen van sluikstort op
openbaar domein.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
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, Ronald
Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Hans Verboven, Koen Vranken, Martine
Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs
Onthouding:
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Sara De Kock, Paul Boschmans
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.04.2013 tot 31.12.2016 wordt een contante belasting geheven op het opruimen en
verwijderen van sluikstort op openbaar domein.
Art. 2.
Als sluikstort wordt beschouwd:
de afvalstoffen achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen en/of niet-reglementaire
tijdstippen en/of in niet-reglementaire recipiënten, met inbegrip van het deponeren van
huishoudelijk afval in de vuilnismandjes op het openbaar domein.
Art. 3.
De belasting is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen achtergelaten heeft.
Diegene die daartoe opdracht of toelating gegeven heeft en/of de eigenaar van de
afvalstoffen is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Art. 4.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
1.
voor het opruimen van sluikstort:
transport van de afvalstoffen
€ 1,00
per kilometer
per arbeider die ingezet wordt bij het
opruimen van het sluikstort
€ 25,00
per arbeidsuur
per ingezet voertuig
€ 40,00
per uur
opgeruimde afvalstoffen
€ 0,20
per kg
administratiekost
€ 125,00
vast bedrag
De voormelde bedragen zijn verschuldigd per begonnen uur en per begonnen
kilogram.
Bij het opruimen van sluikstorten door derden in opdracht van de stad, wordt het

Art. 5.

Art. 6.

factuurbedrag doorgerekend aan de belastingplichtige, vermeerderd met de
administratiekost van € 125,00.
2.
voor het deponeren van persoonlijk huishoudelijk
afval in openbare afvalmandjes
€ 50,00
vast bedrag
De belasting moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.
Het belastingreglement van 27.12.2007 op sluikstorten, hernieuwd in zitting van de
gemeenteraad van 19.12.2012 wordt opgeheven met ingang van 01.04.2013.

18 Vaststelling van het belastingreglement op de aanvraag van stedenbouwkundige-,
verkavelings- en natuurvergunningen.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hierna VCRO genoemd;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
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, Ronald
Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Sara De Kock, Allessia Claes, Hans
Verboven, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René
Jacobs
Onthouding:
Joris De Vriendt, Koen Vranken
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.04.2013 tot 31.12.2016 wordt een contante belasting geheven op de aanvraag van
stedenbouwkundige-, verkavelings- en natuurvergunningen.
Art. 2.
De belasting is verschuldigd door de aanvrager.
Art. 3.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
1.
aanvraag stedenbouwkundige vergunning – eenvoudig dossier /
terreinaanlegwerken / technische werken
€ 50,00
2.
aanvraag stedenbouwkundige vergunning – eenvoudig dossier /
terreinaanlegwerken / technische werken met openbaar onderzoek
€ 100,00
3.
aanvraag stedenbouwkundige vergunning – uitgebreid dossier
€ 75,00
4.
aanvraag stedenbouwkundige vergunning – uitgebreid dossier
met openbaar onderzoek
€ 125,00
5.
verkavelingsaanvraag vast bedrag
€ 100,00
en per aangevraagde bouwkavel
€ 100,00
6.
aanvraag verkavelingwijziging vast bedrag
€ 100,00
en per bijkomende bouwkavel
€ 100,00
7.
aanvraag stedenbouwkundige vergunning
– eenvoudig dossier + afwijking
€ 150,00
8.
aanvraag stedenbouwkundige vergunning
– uitgebreid dossier + afwijking
€ 175,00
9.
aanvraag stedenbouwkundig attest
€ 40,00
10. meldingsplichtige handeling ter uitvoering van de VCRO
€ 50,00
11. aanvraag natuurvergunning
€ 50,00
Art. 4.
De belasting moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.
Art. 5.
Het belastingreglement van 27.12.2007 op de aanvraag tot stedenbouwkundige-,
verkavelings- en natuurvergunningen, hernieuwd in zitting van de gemeenteraad van
19.12.2012 wordt opgeheven met ingang van 01.04.2013.

19 Vaststelling van het belastingreglement op het plaatsen van terrassen, koopwaar en andere
voorwerpen op het openbaar domein.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de politieverordening van 25.11.2010 betreffende het opstellen van terrassen op het
openbaar domein;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, 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
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René
Jacobs
Onthouding:
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Koen
Vranken, Paul Boschmans
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.04.2013 tot en met 31.12.2016 wordt een contante belasting geheven op het
plaatsen van terrassen, koopwaar en andere voorwerpen op het openbaar domein door
natuurlijke- of rechtspersonen die een activiteit uitoefenen die aanleiding geeft tot een
inschrijving in de Kruispuntbank van de ondernemingen, zelfs al gebeurt de aanvraag door
plaatselijke verenigingen.
Art. 2.
De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de vergunning tot plaatsen van
terrassen, koopwaar en andere voorwerpen op het openbaar domein.
Art. 3.
Uitgezonderd voor de occasionele innamen van het openbaar domein is de belasting
jaarlijks en ondeelbaar verschuldigd, ongeacht de duur van de periode van inname.
Art. 4.
Voor de occasionele innamen wordt de belasting berekend op basis van het aantal dagen
dat het openbaar domein wordt ingenomen.
Art. 5.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
1.
jaarlijks
€ 12,50/m²
per jaar met een minimum van € 50,00 per aanslag
2.
occasioneel
€ 1,00/m²
per dag met een minimum van € 10,00 per aanslag
Elk gedeelte van een m² wordt als een volle m² aangerekend.
Art. 6.
De belasting is niet verschuldigd voor de vergunninghouder die zijn zaak effectief stopzet of
overlaat voor 15 maart van het aanslagjaar en zijn jaarlijkse vergunning voor die datum
schriftelijk opzegt.
Art. 7.
De belasting moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.
Art. 8.
Het belastingreglement van 20.12.2010 op het plaatsen terrassen, tafels, stoelen, … op het
openbaar domein, hernieuwd in zitting van 19.12.2012 wordt opgeheven met ingang van
01.04.2013.

20 Vaststelling van het belastingreglement op de tweede verblijven.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris

Neen:

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,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus
Allessia Claes, Hans Verboven, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René
Jacobs

Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2016 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de
tweede verblijven.
Art. 2.
Als tweede verblijf wordt beschouwd elke constructie met woon- of verblijfsgelegenheid
waarvoor niemand is ingeschreven in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister.
Het betreft landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuisjes, optrekjes en alle
andere vaste woongelegenheden, met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans
en die al dan niet ingeschreven zijn in de kadastrale legger.
Art. 3.
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op 1 januari
van het aanslagjaar eigenaar is van het tweede verblijf.
Art. 4.
De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar volgens de toestand op 1 januari
van het aanslagjaar.
Art. 5.
De belasting wordt vastgesteld per tweede verblijf dat volgens het gewestplan AarschotDiest (K.B. d.d. 7 november 1978) gelegen is:
in een woongebied in de ruime zin
€ 1.000,00
buiten de woongebieden en de recreatiegebieden
of in een recreatiegebied waarvoor een RUP
kleinschalig wonen is opgemaakt
€ 750,00
in een recreatiegebied
€ 350,00
Art. 6.
Als tweede verblijf wordt niet beschouwd:
het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit;
de verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens, tenzij zij minstens zes maanden
opgesteld blijven om als woongelegenheid te dienen;
de tweede verblijven opgesteld op een reglementair erkend terrein voor
openluchtrecreatieve verblijven.
Art. 7.
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 8.
De belastingplichtige ontvangt een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en
ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op
31 december van het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag
noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.
Art. 9.
Bij gebrek aan aangifte binnen de vastgestelde termijn of bij onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve
ingekohierd worden.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag,
betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per
aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de
elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze
elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen van de derde
werkdag die volgt op de verzending van die betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor
te dragen.
Art. 10. De ambtshalve ingekohierde belasting word verhoogd met een bedrag gelijk aan de
belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
Art. 11. De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.

21 Vaststelling van het belastingreglement op het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 20.04.2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de
weg;
Gelet op de decreetswijziging van 08.05.2009, met inwerkingtreding op 16.07.2009, meer bepaald
artikel 14 van dit wijzigingsdecreet, waarin artikel 49 § 1 met betrekking tot de diensten voor het
verhuren van voertuigen met bestuurder nu ondubbelzinnig geherformuleerd wordt als volgt: “De
vergunningen die uitgereikt zijn op basis van artikel 42 § 2 en § 3 geven aanleiding tot een jaarlijkse
belasting…”;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
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, Joris De
Vriendt, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René
Jacobs
Onthouding:
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Sara De Kock, Paul Boschmans
Besluit:
Art. 1.
Voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2016 wordt een jaarlijkse belasting geheven op het
verhuren van voertuigen met bestuurder, waarvoor door het college van burgemeester en
schepenen een exploitatievergunning werd afgeleverd.
Art. 2.
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die houder is van
de vergunning op 1 januari van het aanslagjaar of op het moment van afgifte van de
vergunning.
Art. 3.
De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment
waarop de vergunning wordt afgegeven.
Art. 4.
De belasting wordt vastgesteld op € 250,00 per jaar en per vergund voertuig.
Dit bedrag wordt aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer van de
consumptieprijzen. Deze aanpassing gebeurt door middel van de coëfficiënt die wordt
bekomen door het indexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het
belastingjaar te delen door het indexcijfer van de maand december 2000.
Art. 5.
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Art. 6.
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.
Art. 7.
Het belastingreglement van 30.09.2010 op het verhuren van voertuigen met bestuurder,
hernieuwd in zitting van de gemeenteraad van 19.12.2012 wordt opgeheven vanaf de
inwerkingtreding van het huidig reglement.

22 Vaststelling van het retributiereglement op de huisaansluitingen op het openbaar
rioleringsnet en op de inbuizingen van grachten.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
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, Ronald
Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia
Claes, Hans Verboven, Koen Vranken, Paul Boschmans, Martine
Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs
Onthouding:

Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.04.2013 wordt een retributie geheven op de huisaansluitingen op het openbaar
rioleringsnet en op de inbuizingen van grachten.
Art. 2.
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Art. 3.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
aansluiting van huisafvoeren op het openbaar rioleringsnet, op een ingebuisde
baangracht of op een open baangracht, indien deze zich bevindt aan de overzijde van
de rijweg:
eerste aansluiting
€ 750,00
tweede aansluiting
€ 1.000,00
derde aansluiting
€ 1.250,00
2.
inbuizing weggrachten volgens diameter en per lopende meter:
kleiner dan 40 cm
€ 220,00
40 – 50 - 60 cm
€ 270,00
groter dan 60 cm
€ 350,00
Deze prijzen zijn inclusief 21 % BTW.
Art. 4.
Onder één aansluiting wordt verstaan het gelijktijdig aansluiten van het huisvuilafvalwater en
het regenwater, afkomstig van een woon- of werkgelegenheid.
Worden het huisafvalwater en het regenwater niet gelijktijdig aangesloten dan wordt dat
beschouwd als een eerste en een tweede aansluiting.
Art. 5.
Voor de aansluitingen van huisafvoeren en de inbuizing van weggrachten is een toelating
vereist van het stadsbestuur. De toelating moet aangevraagd worden bij de technische
dienst van de stad. Deze zal de mogelijkheden onderzoeken waarop de werken kunnen
uitgevoerd worden. De werken worden uitsluitend uitgevoerd door of onder toezicht van het
stadsbestuur en kunnen onder geen enkel beding worden uitgevoerd door de aanvrager zelf.
Indien dit wel gebeurt, is de retributie toch verschuldigd.
Art. 6.
De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is. De werken worden pas na betaling uitgevoerd.
Art. 7.
Het retributiereglement van 20.03.2008 op de uitvoering van werken aangevraagd door
derden wordt opgeheven met ingang van 01.04.2013.

23 Vaststelling van het retributiereglement voor de administratieve prestaties.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
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, Ronald
Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René
Jacobs
Onthouding:
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Koen
Vranken, Paul Boschmans
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.04.2013 wordt een retributie geheven op de administratieve prestaties.
Art. 2.
Onder administratieve prestatie moet worden verstaan:
het opzoeken, het samenstellen en het afleveren van allerhande administratieve stukken en
inlichtingen.
Art. 3.
De retributie is verschuldigd door de persoon die het stuk of de inlichting vraagt.
Art. 4.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
fotokopies van gemeentelijke administratieve documenten:
A4
€ 0,15 per stuk
A3
€ 0,30 per stuk
plannen
€ 5,00 per meter
optie plooien
€ 0,50 per stuk
2.
afdrukken van internet
€ 0,15 per blad

3.

Art. 5.

Art. 6.
Art. 7.

lijsten uit het bevolkingsregister en uit het vreemdelingenregister:
1 tot en met 20 gegevens
€ 1,25 per gegeven
21 tot en met 1000 gegevens
€ 25,00 per lijst
meer dan 1000 gegevens
€ 50,00 per lijst
4.
stedenbouwkundige inlichtingen met betrekking
tot een eigendomsoverdracht
€ 75,00 per aanvraag
5.
buitengewoon opzoekingswerk in onder meer
registers en archieven:
€ 15,00 per half uur
Hierbij wordt elk begonnen half uur voor een volledig half uur geteld.
Wanneer de aanvrager om de toezending per aangetekend schrijven verzoekt, wordt het
bedrag van de retributie vermeld in artikel 3 verhoogd met de verzendingskosten van de
aangetekende zending.
De retributie moet betaald worden bij de aanvraag of na ontvangst van de factuur en binnen
de termijn die daarop vermeld is.
Het retributiereglement van 22.12.2008 op het opzoeken, samenstellen en afleveren van
allerhande administratieve stukken wordt opgeheven met ingang van 01.04.2013.

24 Vaststelling van het retributiereglement op de brandpreventieopdrachten van het stedelijk
brandweerkorps.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
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, Ronald
Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René
Jacobs
Onthouding:
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Koen
Vranken, Paul Boschmans
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.04.2013 wordt een retributie geheven op de brandpreventieopdrachten van het
stedelijk brandweerkorps.
Art. 2.
Onder brandpreventieopdracht moet verstaan worden:
adviezen verleend bij bouwvergunningsaanvragen;
adviezen verleend bij milieuvergunningsaanvragen;
adviezen na controle ter plaatse.
Art. 3.
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon in wiens voordeel de
tussenkomst van de brandweer in verband met brandpreventie heeft plaatsgevonden.
Art. 4.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
adviezen op bouwvergunningsaanvragen voor nieuwe gebouwen, verbouwingen,
uitbreidingen en regularisatieaanvragen:
per bouwlaag:
met een oppervlakte van maximum 99 m²
€ 40,00
met een oppervlakte groter dan 99 m²
en kleiner dan 500 m²
€ 160,00
met een oppervlakte vanaf 500 m²
€ 400,00
Eventuele voorbesprekingen met de architect en/of bouwheer, het nazicht van de
plannen, het schriftelijk advies en één controle ter plaatse zijn in deze retributie
begrepen.
2.
adviezen op milieuvergunningsaanvragen:
personeelskosten
€ 50,00
per uur
Ieder begonnen uur wordt aangerekend voor een volledig uur.
De tijd besteed aan de voorbespreking, de studie van de plannen en/of het dossier en
het afwerken van het dossier wordt in aanmerking genomen voor het bepalen van de
retributie.

3.

Art. 5.

adviezen na controle ter plaatse of controlebezoeken, niet begrepen in punt 1 of 2:
personeelskosten
€ 50,00
per uur
Ieder begonnen uur wordt aangerekend voor een volledig uur.
De tijd besteed aan de voorbespreking, de studie van de plannen en/of het dossier en
het afwerken van het dossier wordt in aanmerking genomen voor het bepalen van de
retributie.
De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.

25 Vaststelling van het retributiereglement op het gebruik van de buitenschoolse
kinderopvang.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23.02.2001 houdende de voorwaarden inzake
erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang;
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, Ronald
Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia
Claes, Hans Verboven, Koen Vranken, Paul Boschmans, Martine
Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.05.2013 wordt een retributie geheven op het gebruik van de buitenschoolse
kinderopvang.
Art. 2.
De retributie is verschuldigd door de ouder(s) op wiens naam het kind werd ingeschreven en
in wiens naam de aanwezigheidslijst werd afgetekend.
Art. 3.
De retributie wordt per kind vastgesteld als volgt:
1.
voor- en naschoolse opvang:
per begonnen half uur
€ 1,20
2.
schoolvrije dagen en vakanties:
voor periode van minder dan 3 uur
€ 4,00
voor periode van 3 tot 6 uur
€ 6,00
voor periode van meer dan 6 uur
€ 10,00
3.
korting:
meerdere kinderen uit hetzelfde gezin,
gelijktijdig ingeschreven in eenzelfde maand
25 %
4.
boetes:
bij niet tijdig annuleren en laattijdig inschrijven tijdens vakanties:
voor een halve dag
€ 3,00
voor een hele dag
€ 6,00
bij het afhalen van een kind na 19 uur
€ 15,00
Art. 4.
De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Art. 5.
Het retributiereglement van 01.09.2008 en latere wijzigingen op het gebruik van de
buitenschoolse kinderopvang wordt opgeheven met ingang van 01.05.2013.

26 Vaststelling van het retributiereglement op de verkoop van compostvaten.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de bespreking;

Ja:

Neen:

Onthouding:

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
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Sara De Kock, Allessia Claes, Hans
Verboven, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René
Jacobs
Joris De Vriendt, Koen Vranken

Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.04.2013 wordt een retributie geheven de verkoop van compostvaten, -bakken en
beluchtingsstokken.
Art. 2.
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Art. 3.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
compostvat
€ 16,00
per vat
2.
compostbak
€ 28,00
per bak
3.
beluchtingsstok
€ 5,00
per stok
Art. 4.
De retributie moet betaald worden bij de aanvraag.
Art. 5.
Het retributiereglement van 14.11.1997 en latere wijzigingen op de verkoop van
compostvaten wordt opgeheven met ingang van 01.04.2013.

27 Vaststelling van het retributiereglement op de consumpties in de stedelijke
onderwijsinstellingen.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat het wenselijk is om een bijdrage te heffen op de consumpties van drank en soep in
de stedelijke onderwijsinstellingen;
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, Ronald Schuyten, Jan Boeckx, Paul
Boschmans, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René
Jacobs
Onthouding:
Joris De Vriendt, Koen Vranken
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.04.2013 wordt een retributie geheven op de consumpties in stedelijke
onderwijsinstellingen.
Art. 2.
De retributie is verschuldigd door diegene die het kind heeft ingeschreven en door al wie
overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek (rechtstreeks of onrechtstreeks) gehouden is tot
betaling van de kosten in het kader van de plicht tot levensonderhoud, opvoeding en
opleiding van het kind.
Art. 3.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
drank
€ 0,50 per consumptie
2.
soep
€ 0,75 per consumptie
Art. 4.
De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Art. 5.
Het retributiereglement van 31.08.2009 op de consumpties in stedelijke onderwijsinstellingen
en buitenschoolse kinderopvang wordt opgeheven met ingang van 01.04.2013.

28 Vaststelling van het retributiereglement op diensten van de openbare bibliotheek.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;

Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
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, Ronald Schuyten, Jan Boeckx, Paul
Boschmans, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René
Jacobs
Onthouding:
Joris De Vriendt, Koen Vranken
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.04.2013 wordt een retributie geheven op de hierna vermelde diensten van de
openbare bibliotheek.
Art. 2.
De retributie is verschuldigd door de ontlener.
Art. 3.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
lidmaatschap:
iedereen wordt gratis ingeschreven en ontvangt kosteloos een lezerspas
duplicaat lezerspas
€ 1,25
2.
ontlenen van materialen voor 3 weken of bij verlenging:
per boek, stripverhaal of tijdschrift
gratis
per cd
€ 0,25
per dvd en cd-rom
€ 1,25
3.
laattijdige inlevering:
per boek, stripverhaal of tijdschrift
€ 0,25 per week
per naslagwerk
€ 0,50 per dag
per cd
€ 0,25 per week
per dvd en cd-rom
€ 1,25 per week
4.
reserveringen:
eigen of interbibliothecair materiaal
€ 0,75 per object
5.
verlies of beschadiging:
de lener moet zorgen voor vervanging van het materiaal
voor werken die niet meer verkrijgbaar zijn wordt de aankoopprijs
aangerekend, eventueel verhoogd met bind- of andere werkingskosten
6.
gebruik van internet:
gratis
7.
verkoop van afgevoerde boeken
€ 1,00 per boek
Art. 4.
De retributie moet contant betaald worden.

29 Vaststelling van het retributiereglement op de meerdaagse extra-muros activiteiten van het
stedelijk onderwijs.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25.02.1997, inzonderheid artikel 27bis;
Gelet op de omzendbrief BaO/2007/05 ‘kostenbeheersing in het basisonderwijs’;
Gelet op de vigerende bepalingen van het schoolreglement;
Overwegende dat aan alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van het stedelijk onderwijs de
mogelijkheid wordt geboden om één keer per jaar deel te nemen aan de meerdaagse extra-muros
activiteiten (plattelandsklas of zeeklas) die per vestiging worden ingericht;
Overwegende dat het aangewezen is om een bijdrage te heffen op meerdaagse extra-muros
activiteiten voor de klassen van het vijfde en zesde leerjaar van het stedelijk onderwijs;
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, Ronald
Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René
Jacobs

Onthouding:

Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Koen
Vranken, Paul Boschmans

Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.04.2013 wordt een retributie geheven op de meerdaagse extra-muros activiteiten
die per vestiging van het stedelijk onderwijs worden ingericht voor de klassen van het vijfde
en zesde leerjaar.
Art. 2.
De retributie is verschuldigd door diegene die het kind heeft ingeschreven en door al wie
overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek (rechtstreeks of onrechtstreeks) gehouden is tot
betaling van de kosten in het kader van de plicht tot levensonderhoud, opvoeding en
opleiding van het kind.
Art. 3.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
per plattelands- of zeeklas
€ 190,00
per leerling.
Art. 4.
De retributie moet betaald worden in schijven na ontvangst van de respectievelijke facturen
en binnen de termijn die daarop vermeld is.
Art. 5.
Het retributiereglement van 24.01.2011 op de meerdaagse extra-muros activiteiten wordt
opgeheven met ingang van 01.04.2013.

30 Vaststelling van het retributiereglement op de graf- en columbariumconcessies en op de
herdenkingsplaatjes.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 16.01.2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Gelet op het stedelijk huishoudelijk reglement van 29.10.2004 op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging;
Overwegende dat een concessie rechten verleent op de gronden van de stedelijke begraafplaatsen;
Overwegende dat het gebruikelijk en wenselijk is dat de overledenen ter aarde besteld worden op de
begraafplaats van hun woonplaats;
Overwegende dat, in geval van behoud onder concessie van een gewoon graf bij gelegenheid van
een ruimingsactie waartoe de gemeenteraad de ouderdom voor verval van de graven heeft
vastgesteld, een verhoogd tarief verantwoord is voor bezetting van een niet tot concessie bestemd
perceel en dit niet alleen voor de toekomst maar ook voor het verleden;
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, Ronald
Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Sara De Kock, Allessia Claes, Hans
Verboven, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René
Jacobs
Onthouding:
Joris De Vriendt, Koen Vranken
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.04.2013 wordt een retributie geheven op:
graf- en columbariumconcessies;
het plaatsen van een herdenkingsplaatje op de herdenkingszuil voor asverstrooiden
door het bestuur;
het plaatsen van een afdekplaat voor niet-geconcedeerde columbariumnissen
door het bestuur.
Art. 2.
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Art. 3.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
concessie voor 30 jaar:
inwoners
niet-inwoners
begraving in volle grond
van 1 of 2 lijken of asurnen
€ 1.200,00
€ 2.400,00
bijzetting in columbarium van
1, 2 of 3 asurnen per nis
€ 400,00
€ 800,00
urnegraf voor 1 of 2 asurnen
€ 400,00
€ 800,00

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.
Art. 7.

De retributie voor hernieuwing naar aanleiding van een opvolgend overlijden wordt
proportioneel berekend op het aantal jaren dat de vervaldatum van de vorige
concessie overschrijdt behoudens ingeval van automatische hernieuwing, die
kosteloos is.
De retributie voor hernieuwing naar aanleiding van verval van de concessie is gelijk
aan de retributie voor inwoners voor een concessie van 30 jaar.
2.
plaatje op herdenkingszuil voor
inwoners
niet-inwoners
asverstrooiden
€ 25,00
€ 50,00
3.
afdekplaat voor niet-geconcedeerde
inwoners
niet-inwoners
columbariumnis
€ 40,00
€ 80,00
In het geval bedoeld in art. 22 laatste alinea van het stedelijk huishoudelijk reglement van
29.10.2004 op de begraafplaatsen worden de retributietarieven als volgt vastgesteld:
drievoudig tarief ingeval van concessie ter plekke na vaststelling door de
gemeenteraad van de ouderdom voor de te ruimen gewone graven;
enkelvoudig tarief ingeval van concessie ter plekke op de gewone graven die
ingevolge ligging in een oud perceel, verplaatst zouden worden.
De retributie inwoner/niet-inwoner wordt beoordeeld bij overlijden van de eerste begunstigde
van de concessie.
Inwoner is de persoon die op het ogenblik van overlijden:
ingeschreven is in het gemeentelijk bevolkingsregister, vreemdelingenregister of
wachtregister;
effectief in de gemeente woont en die krachtens wettelijke bepalingen of internationale
overeenkomsten vrijgesteld is van inschrijving;
met de vorige categorieën wordt gelijkgesteld, te weten de persoon die de vijf laatste
jaren voor zijn overlijden minstens één jaar in de gemeente ingeschreven was of wat
de tweede categorie betreft: het bewijs levert van werkelijke woonst gedurende de
vermelde periode en duur.
De retributie moet betaald worden bij de aanvraag of na ontvangst van de factuur en binnen
de termijn die daarop vermeld is.
Het retributiereglement van 29.10.2004 en latere wijzigingen, op graf- en columbariumconcessies en herdenkingsplaatjes wordt opgeheven met ingang van 01.04.2013.

31 Vaststelling van het retributiereglement op de interventies van het stedelijk
brandweerkorps.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 31.12.1963 betreffende de civiele bescherming;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 07.04.2003 tot verdeling van de opdrachten van civiele
bescherming tussen de openbare brandweerdiensten en de diensten van de civiele bescherming;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 25.04.2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten
die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 16.07.2009;
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, Ronald
Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Hans Verboven, Koen Vranken, Martine
Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs
Onthouding:
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Sara De Kock, Paul Boschmans
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.04.2013 wordt een retributie geheven op de volgende hulpverleningen, interventies
en prestaties van het stedelijk brandweerkorps:
verwijderen van een belemmering op de openbare wegen en plaatsen waarvan de
oorzaak niet te wijten is aan natuurelementen zoals overstroming of dergelijke;
interventies naar aanleiding van een falend technisch alarm voor brand die d.m.v. een
automatische detectie aan de brandweer gemeld wordt;

Vanaf drie interventies in een tijdspanne van twaalf maanden.
afzetten van inbraakalarm;
operationele brandwacht;
onschadelijk maken van bijenzwermen of verdelging van een wespennest;
op interventies met het redden van dieren tot doel vanaf twee meldingen in een
tijdspanne van twaalf maanden;
pompwerken indien de oorzaak niet te wijten is aan overstroming (een lek voor de
waterteller is ten laste van watermaatschappij);
neutraliseren van een laag koolwaterstofverbindingen, zuren en dergelijke op de
openbare weg;
andere interventies die niet opgenomen zijn in het Koninklijk Besluit van 07.04.2003
tot verdeling van de opdrachten inzake civiele bescherming tussen de openbare
brandweerdiensten en de diensten van de civiele bescherming;
De retributie is verschuldigd door:
de natuurlijke of rechtspersoon, de begunstigde of de verantwoordelijke ten voordele
of ten gevolge van wie de interventie en de prestatie geleverd worden;
de eigenaar en/of verantwoordelijke van de gewraakte producten of toestanden of de
belemmeringen.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
vaste bedragen per interventie:
interventie bij falend technisch alarm
€ 275,00
Vanaf de derde interventie worden de drie oproepen gelijktijdig aangerekend.
afzetten van inbraakalarm
€ 150,00
operationele brandwacht
€ 100,00
verdelging van wespennesten of
onschadelijk maken van bijenzwermen
€ 30,00
Een eerder in hetzelfde jaar verdelgd nest, wordt niet opnieuw aangerekend.
2.
interventies die niet onder punt 1 vallen:
personeel:
voor de werkdagen
€ 30,00 per persoon en per uur
voor de zaterdagen en zondagen en
wettelijke feestdagen
100 % supplement
voor de nachtprestaties tijdens de werkdagen
(tussen 22 u en 6 u)
25 % supplement
Voor elke tussenkomst wordt ieder begonnen uur aangerekend voor een
volledig uur. De tijd vanaf de aankomst tot het vertrek op de plaats van de
interventie wordt aangerekend.
producten en materieel:
voor de verschillende verbruikte producten en materialen, met uitzondering
van brandstof en smeermiddelen, wordt de werkelijke kostprijs in rekening
gebracht.
De gebruikte stutten die niet binnen de twee maanden na de interventie
worden terugbezorgd, worden aangerekend.
niet-voorziene uitgaven:
het bedrag van de sommen, die ten laste van de brandweerdienst komen,
naar aanleiding van interventies door derden verricht op verzoek van de
brandweerdienst, zullen eveneens aangerekend worden (uitgaven niet
voorzien in hoger vermelde posten).
De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Het retributiereglement van 27.12.2007 en latere wijzigingen op hulpverleningen, interventies
en prestaties van het gemeentelijk brandweerkorps wordt opgeheven met ingang van
01.04.2013.
-

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.
Art. 5.

32 Vaststelling van het retributiereglement op de verkoop van keukenafvalbakjes en
composteerbare zakjes.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;

Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
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, Joris De
Vriendt, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René
Jacobs
Onthouding:
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Sara De Kock, Paul Boschmans
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.04.2013 wordt een retributie geheven op de verkoop van keukenafvalbakjes en
kleine composteerbare zakjes.
Art. 2.
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Art. 3.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
keukenafvalbakjes
€ 2,00
per stuk
2.
kleine composteerbare zakjes (50 st/rol)
€ 2,50
per rol
Art. 4.
De retributie moet betaald worden bij de aanvraag.
Art. 5.
Het retributiereglement van 25.10.2007 op de verkoop van keukenafvalbakjes en kleine
composteerbare zakjes wordt opgeheven met ingang van 01.04.2013.

33 Vaststelling van het retributiereglement op het middagtoezicht in het stedelijk onderwijs.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 29.05.1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24.07.1991 houdende bepaling van de begrippen
gezondheidstoezicht en sociale voordelen bedoeld in artikel 33 van de wet van 29.05.1959 tot
wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17.06.1997 betreffende de opdracht van het
personeel in het basisonderwijs;
Gelet op de omzendbrief JUT1/11/AVW van 25.07.1991 betreffende gezondheidstoezicht en sociale
voordelen vanaf het schooljaar 1991-1992;
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, Ronald
Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Sara De Kock, Allessia Claes, Hans
Verboven, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René
Jacobs
Onthouding:
Joris De Vriendt, Koen Vranken
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.04.2013 wordt een retributie geheven op het middagtoezicht in het stedelijk
onderwijs.
Art. 2.
De retributie is verschuldigd door diegene die het kind heeft ingeschreven en door al wie
overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek (rechtstreeks of onrechtstreeks) gehouden is tot
betaling van de kosten in het kader van de plicht tot levensonderhoud, opvoeding en
opleiding van het kind.
Art. 3.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
per middagtoezicht:
€ 0,30 per kind.
Art. 4.
De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Art. 5.
Het retributiereglement van 26.05.2011 op het middagtoezicht in het stedelijk onderwijs
wordt opgeheven met ingang van 01.04.2013.

34 Vaststelling van het retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het KB van 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en
van het gebruik van de openbare weg, hierna de wegcode genoemd;
Gelet op het decreet van 16.05.2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, meer bepaald hoofdstuk V/1, waarbij aan de
gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren;
Gelet op het MB van 09.01.2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart;
Gelet op het MB van 07.05.1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap;
Overwegende dat de stad een daadwerkelijk handhavingsbeleid dient te voeren en dat dit de enige
manier is om het parkeergebeuren in goede banen te leiden, dat de gemeente in eerste instantie haar
patrimonium onder welbepaalde omstandigheden ter beschikking stelt en dat hiervoor een passende
vergoeding gevraagd wordt bij middel van een stedelijke retributie;
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, Ronald
Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René
Jacobs
Onthouding:
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Koen
Vranken, Paul Boschmans
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.04.2013 wordt een retributie geheven voor het parkeren van motorvoertuigen op
de openbare weg of de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg waar een blauwe zonereglementering van toepassing is.
Art. 2.
De retributie is verschuldigd door de eigenaar of de bestuurder van het voertuig.
Art. 3.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
voor de maximale duur die toegelaten is
voor het parkeren:
gratis
in een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone) zoals omschreven in
artikel 27.1 van de wegcode
op een openbare weg met blauwe zone reglementering zoals omschreven in
artikel 27.2 van de wegcode
2.
voor elke periode die langer is dan deze
die gratis is
€ 25,00
per inbreuk
Art. 4.
De voor de gebruiker toegelaten parkeerduur wordt vastgelegd aan de hand van de
parkeerschijf die overeenkomstig artikel 27.1.1 en artikel 27.1.2 van de wegcode moet
aangebracht en gebruikt worden.
Art. 5.
De retributie is niet verschuldigd door:
houders van een door de stad uitgereikte bewonerskaart;
de mindervaliden, indien zij houder zijn van een speciale kaart uitgereikt door een
officiële instelling overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving;
houders van een schriftelijke parkeertoelating uitgereikt door de lokale politie
Demerdal-DSZ.
De vermelde kaart moet op een zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig
aangebracht zijn.
Art. 6.
De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Art. 7.
Het retributiereglement van 29.04.2004 en latere wijzigingen op het parkeren in zones met
beperkte parkeertijd wordt opgeheven met ingang van 01.04.2013.

35 Vaststelling van het retributiereglement op de prestaties uitgevoerd door stadspersoneel.

Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat het stadspersoneel bepaalde werken uitvoert ten behoeve van derden;
Overwegende dat deze taken van allerlei aard kunnen zijn zoals herstel van schade aan het
stadspatrimonium, bij vordering door politie of brandweer bij ongevallen of in geval van
volksgezondheid en veiligheid;
Overwegende dat het passend is de kosten van deze werken en diensten te recupereren door middel
van een retributie;
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, Ronald
Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René
Jacobs
Onthouding:
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Koen
Vranken, Paul Boschmans
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.04.2013 wordt een retributie geheven op de prestaties uitgevoerd door
stadspersoneel.
Art. 2.
Onder prestaties van het stadspersoneel wordt verstaan:
het vrijmaken en herstellen van het stedelijk patrimonium;
van rechtswege noodzakelijke tussenkomsten van de stadsdiensten.
Art. 3.
De retributie is verschuldigd door de persoon voor wie de prestatie wordt uitgevoerd of door
degene die de schade heeft veroorzaakt.
Art. 4.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
personeel:
per arbeider
€ 25,00
per uur
2.
voertuigen:
bestelwagen/traktor
€ 35,00
per uur
vrachtwagen
€ 40,00
per uur
graaf- laadcombinatie
€ 40,00
per uur
3.
gebruikte materialen:
de werkelijke kostprijs
Art. 5.
De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Art. 6.
Het retributiereglement van 27.12.2007 op de prestaties uitgevoerd door stadspersoneel ten
behoeve van derden wordt opgeheven met ingang van 01.04.2013.

36 Vaststelling van het retributiereglement op het uitlenen van stedelijk signalisatiemateriaal
en podium.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat bij sommige evenementen de impact op het verkeer zo groot is dat er door het
stadsbestuur bepaald wordt dat er zeer veel signalisatie noodzakelijk is; dat het daarom aangewezen
is om een maximumbedrag voor dit signalisatiemateriaal vast te stellen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris
Peetermans, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn,
Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Ronald Schuyten, Jan Boeckx, Ben
Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René
Jacobs
Onthouding:
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Koen
Vranken, Paul Boschmans
Besluit:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.

Art. 8.

Vanaf 01.04.2013 wordt een retributie geheven op het uitlenen van stedelijk
signalisatiemateriaal en podium.
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
signalisatiemateriaal:
vast bedrag per uitlening:
administratiekost
€ 10,00
per dag:
knipperlicht + batterij
€ 0,50
bareel met teken + 2 sokkels
€ 1,25
bareel zonder teken + 2 sokkels
€ 1,00
verkeersteken met sokkel
€ 0,50
verkeersteken zonder sokkel
€ 0,25
wegwijzer met sokkel
€ 0,50
wegwijzer zonder sokkel
€ 0,25
nadar
€ 0,10 per element
sokkel
€ 0,25
Bij evenementen bedraagt de retributie voor signalisatiemateriaal maximum € 250,00
per evenement met inbegrip van de eventuele vervoerskosten.
Signalisatiemateriaal wordt enkel uitgeleend aan :
particulieren:
verenigingen van Scherpenheuvel-Zichem.
Wanneer er een feestdag vóór of achter de uitleenperiode valt, worden de materialen
een dag eerder of later afgehaald of geleverd. Hiervoor wordt geen vergoeding
aangerekend.
2.
podium, vervoer inbegrepen:
vast bedrag per uitlening:
zonder overkapping
€ 100,00
met overkapping
€ 350,00
Het podium wordt enkel uitgeleend aan:
verenigingen van Scherpenheuvel-Zichem;
scholen op het grondgebied van de stad.
Het signalisatiemateriaal moet door de ontlener zelf afgehaald en teruggebracht worden.
Indien het ter plaatse moet gebracht en gehaald worden, wordt er een bijkomende
vergoeding aangerekend voor het vervoer heen en terug:
per auto of bestelwagen
€ 12,50
per vrachtwagen
€ 25,00
De retributie op signalisatiemateriaal en podium is niet verschuldigd door
onderwijsinstellingen voor zover de manifestatie louter gericht is op de schoolactiviteiten.
De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
De gebruiker moet het materiaal terugbrengen in de staat waarin het zich bevond bij het
uitlenen.
Bij schade of verlies van het uitgeleende materiaal zal de werkelijke kostprijs voor de
herstelling of vervanging bijkomend aangerekend worden.
Het retributiereglement van 22.12.2008 op het uitlenen van gemeentelijke materialen en
verkeerssignalisatie wordt opgeheven met ingang van 01.04.2013.

37 Vaststelling van het retributiereglement op de sportkampen en -cursussen.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat de stedelijke sportdienst allerhande sportkampen en -cursussen organiseert;
Overwegende dat de kosten voor deze kampen en cursussen erg kunnen verschillen en dat de
retributie afhankelijk is van de kostprijs die de stad zelf moet betalen;
Overwegende dat de gemeenteraad het college van burgemeester en schepenen kan machtigen tot
het heffen van retributies zodat het college bevoegd is tot het vaststellen van de tarieven;

Overwegende dat op die manier vlotter kan ingespeeld worden op de wisselende kostprijzen van de
activiteiten;
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, Ronald
Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Sara De Kock, Allessia Claes, Hans
Verboven, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René
Jacobs
Onthouding:
Joris De Vriendt, Koen Vranken
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.05.2013 wordt een retributie geheven op sportkampen en –cursussen.
georganiseerd door de stedelijke sportdienst.
Art. 2.
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Art. 3.
De retributie wordt per deelnemer vastgesteld als volgt:
1.
intern sportkamp of -cursus:
geraamde organisatiekosten gedeeld door het geraamde maximum aantal
deelnemers.
De volgende organisatiekosten worden in rekening gebracht:
inhuren van (sport) lesgevers;
busvervoer;
huur van (sport) materiaal en accommodatie.
2.
extern sportkamp of -cursus:
werkelijke kostprijs per deelnemer opgegeven door een externe organisator + de
eventuele bijkomende geraamde organisatiekosten volgens artikel 3.1.
Het bedrag wordt naar boven afgerond op een geheel getal.
Art. 4.
Bij sportcursussen wordt een korting van 40 % op de inschrijvingsprijs toegestaan indien de
helft van de cursus voorbij is. Het bedrag wordt naar boven afgerond op een geheel getal.
Art. 5.
Het vaststellen van het tarief van de sportkampen en -cursussen in artikel 3 punt 1 en punt
2, wordt gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen gedurende de
volledige geldigheid van het retributiereglement.
Art. 6.
De retributie moet betaald worden bij de aanvraag.
Art. 7.
Het retributiereglement van 27.12.2001 op het organiseren van sportkampen door de
stedelijke sportdienst wordt opgeheven met ingang van 01.05.2013.

38 Vaststelling van het retributiereglement op de verkoop van toeristisch materiaal.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat de stad toeristisch materiaal aanbiedt zoals brochures, sleutelhangers, …
en dat het billijk is hiervoor een vergoeding te vragen;
Overwegende dat de gemeenteraad het college van burgemeester en schepenen kan machtigen tot
het heffen van retributies zodat het college bevoegd is tot het vaststellen van de tarieven;
Overwegende dat op die manier vlotter kan ingespeeld worden op het wisselende aanbod van onder
andere folders en brochures en de prijs daarvoor;
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, Ronald
Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René
Jacobs
Onthouding:
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Koen
Vranken, Paul Boschmans
Besluit:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.
Art. 6.

Vanaf 01.04.2013 wordt een retributie geheven op de verkoop van toeristisch materiaal.
De retributie is verschuldigd door de koper.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
boek “Scherpenheuvel, het Jeruzalem van de lage landen”
€ 15,00
2.
sleutelhanger erfgoedwandeling
€ 3,00
3.
folders, brochures, kaarten:
op basis van de werkelijke kostprijs
Het vaststellen van het tarief van het materiaal in artikel 3 punt 3, wordt gedelegeerd aan het
college van burgemeester en schepenen gedurende de volledige geldigheid van het
retributiereglement.
De retributie moet betaald worden bij de aankoop.
Het retributiereglement van 02.06.2005 op de verkoop van fietsbrochure “Bos- broekheuvelroute” en het retributiereglement van 26.04.2012 op de verkoop van sleutelhanger
erfgoedwandeling worden opgeheven met ingang van 01.04.2013.

39 Vaststelling van het retributiereglement op de stedelijke vakantiewerking.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat de jeugddienst elke schoolvakantie activiteiten organiseert;
Overwegende dat de kosten voor activiteiten van de vakantiewerking erg kunnen verschillen per
activiteit en dat de retributie afhankelijk is van de kostprijs die de stad zelf moet betalen;
Overwegende dat de gemeenteraad het college van burgemeester en schepenen kan machtigen tot
het heffen van retributies zodat het college bevoegd is tot het vaststellen van de tarieven;
Overwegende dat op die manier vlotter kan ingespeeld worden op de wisselende kostprijzen van de
activiteiten;
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, Ronald
Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Sara De Kock, Allessia Claes, Hans
Verboven, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René
Jacobs
Onthouding:
Joris De Vriendt, Koen Vranken
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 01.04.2013 wordt een retributie geheven op de stedelijke vakantiewerking.
Art. 2.
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Art. 3.
De retributie wordt vastgesteld als volgt:
1.
afleveren van knuffel- en grabbelpas:
per afgeleverde pas
€ 5,00
2.
activiteiten van knuffel- en grabbelpas:
minimum
maximum
themaspel, groepsspel of speelnamiddag
€ 3,00
€ 5,00
sport- of knutselactiviteit
€ 3,00
€ 10,00
theater- of kindervoorstelling
€ 4,00
€ 10,00
externe workshop of kookactiviteit
€ 5,00
€ 10,00
uitstap
€ 5,00
€ 35,00
3.
springpaleis:
minimum
maximum
met knuffel- of grabbelpas
of als lid van een jeugdvereniging
€ 3,00
€ 6,00
zonder knuffel- of grabbelpas
en geen lid van een jeugdvereniging
€ 4,00
€ 7,00
4.
basiscursus monitoren
minimum
maximum
inschrijvingsgeld
€ 20,00
€ 40,00
Art. 4.
Het vaststellen van het tarief van de activiteiten in artikel 3 punt 2, punt 3 en punt 4, wordt
gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen gedurende de volledige
geldigheid van het retributiereglement
Art. 5.
De retributie moet betaald worden bij de aanvraag.

Art. 6.

Het retributiereglement van 27.12.2001 op het afleveren van een knuffel-, grabbel- of
swappas wordt opgeheven met ingang van 01.04.2013.

40 Wijziging van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, rechtspositieregeling en het mandatenstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de
rechtspositie van de secretaris en ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en
latere wijzigingen;
Gelet inzonderheid op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van
diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel
van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende
de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn en van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010
houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het
personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale
voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op artikel 34 van het decreet van 26 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli
2005;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 augustus 2012 tot wijziging van het stelsel van
loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 oktober 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10
augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van
een zwaar ziek gezins- of familielid (1);
Gelet op de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel (ref.
RPR.2008 (11)), goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 oktober 2012;
Overwegende dat het noodzakelijk is de eigen rechtspositieregeling in overeenstemming te brengen
met de hogere regelgeving;
Overwegende dat dit voorontwerp van wijziging van de rechtspositieregeling is opgesteld door de
gemeentesecretaris in overleg met het managementteam in uitvoering van artikel 87, §4 van het
gemeentedecreet;
Gelet op de onderhandelingen die ter zake gevoerd werden in het Bijzonder Onderhandelingscomité
van 6 maart 2013 met het tot stand komen van een protocol als gevolg;
Gelet op het voorafgaand advies gegeven door de raad van maatschappelijk welzijn in zitting van 25
februari 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, Joris De
Vriendt, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan
Boeckx, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Sara De Kock, Paul Boschmans
Besluit:
Art. 1.
In artikel 6, §1, van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11)), goedgekeurd door de gemeenteraad op 18
oktober 2012, wordt het vierde lid vervangen door wat volgt:
“De lijst van erkende diploma's of getuigschriften per niveau wordt door de Vlaamse minister,
bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, vastgesteld. Alleen de erkende diploma's
of getuigschriften op die lijst komen bij aanwerving in aanmerking.”.
Art. 2.
Artikel 7 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11)), goedgekeurd door de gemeenteraad op 18
oktober 2012, wordt vervangen door wat volgt:

Art. 3.

“De aanstellende overheid kan aanvullende voorwaarden vaststellen. De specifieke
aanwervingsvoorwaarden voor de functies waarvan in het organogram het lidmaatschap van
het managementteam is gekoppeld zijn per functie opgenomen in bijlage 1 van deze
rechtspositieregeling.”.
Artikel 8 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11)), goedgekeurd door de gemeenteraad op 18
oktober 2012, wordt vervangen door wat volgt:
“In afwijking van artikel 6, §1, eerste lid, 3°, kan de aanstellende overheid bij de
vacantverklaring van een betrekking van niveau A, B of C beslissen om de diplomavereiste
die als regel geld voor dat niveau te schrappen. Die afwijking van de diplomavereiste is
uitzonderlijk en op grond van vooraf vastgestelde, objectieve criteria, mogelijk als de functie
noch op basis van de functiebeschrijving, noch krachtens een reglementering van de hogere
overheid een diploma vergt.
Voor de toepassing van het eerste lid komt een kandidaat die niet over het vereiste diploma
beschikt, in aanmerking als hij, ofwel:
1° voldoet aan een vereiste inzake relevante beroepservaring en slaagt voor een niveau- of
capaciteitstest;
2° beschikt over een op de functie afgestemd ervaringsbewijs, uitgereikt overeenkomstig de
Vlaamse regelgeving over de titels van beroepsbekwaamheid;
3° beschikt over een op de functie afgestemd attest van een beroepsopleiding die hij
gevolgd heeft bij een door de Vlaamse Regering erkend instelling voor beroepsopleiding.
Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder “vooraf vastgestelde, objectieve criteria”
het hierna volgende verstaan:
a) gegevens van de regionale overheid over schaarste op de arbeidsmarkt om bepaalde
betrekkingen te vervullen;
b) cijfergegevens die de ondervertegenwoordiging in de plaatselijke tewerkstelling aantonen
van bepaalde, in de tewerkstellingsmaatregelen van de hogere overheden genoemde
kansengroepen in relatie tot regionale indicatoren over de aanwezigheid van die
kansengroepen in de werkloosheid;
c) bepaalde functiespecifieke criteria.
De niveau- of capaciteitstest onderzoekt of de kandidaat in staat is te functioneren op het
niveau waarin de functie is gesitueerd.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

De kandidaat die een attest of getuigschrift voorlegt waaruit blijkt dat hij voor dezelfde of
voor een vergelijkbare functie bij dezelfde of bij een andere overheid al eerder geslaagd is
voor een niveau- of capactiteitstest als vermeld in het vorige lid, behoudt het gunstige
resultaat daarvan en wordt vrijgesteld van een nieuwe deelname aan een niveau- of
capaciteitstest. De duur van de vrijstelling bedraagt twee jaar.”.
Artikel 17, §3, van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11)), goedgekeurd door de gemeenteraad op 18
oktober 2012, wordt vervangen door wat volgt:
“Persoonlijkheidsonderzoeken en psychologische tests worden uitgevoerd door een
selectiebureau of door een persoon die daartoe bevoegd is in overeenstemming met het
decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling en het besluit van
de Vlaamse Regering van 10 december 2010 ter uitvoering van dat decreet.”.
In artikel 33, eerste en tweede lid, van de gecoördineerde versie van de
rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11)), goedgekeurd door
de gemeenteraad op 18 oktober 2012, wordt tot het woord “erkend” opgeheven.
In artikel 37 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11)), goedgekeurd door de gemeenteraad op 18
oktober 2012, wordt de zinsnede “Ten minste 2% van het totale aantal betrekkingen binnen
het bestuur wordt vervuld door” vervangen door de zinsnede “Ten minste 2% van het totale
aantal personeelsleden binnen het bestuur, uitgedrukt in voltijds equivalenten, bestaat uit”.
Aan artikel 50, tweede lid, van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor
het gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11)), goedgekeurd door de gemeenteraad op 18
oktober 2012, wordt de volgende zin toegevoegd:
“De aanstellende overheid hoort het personeelslid vooraf.”.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Aan artikel 51, §2, tweede lid, van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling
voor het gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11)), goedgekeurd door de gemeenteraad op
18 oktober 2012, wordt de volgende zin toegevoegd:
“De aanstellende overheid hoort het personeelslid vooraf.”.
Aan artikel 57, tweede lid, van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor
het gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11)), goedgekeurd door de gemeenteraad op 18
oktober 2012, wordt de volgende zin toegevoegd:
“De aanstellende overheid hoort het personeelslid vooraf.”.
Aan artikel 58, §2, tweede lid, van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling
voor het gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11)), goedgekeurd door de gemeenteraad op
18 oktober 2012, wordt de volgende zin toegevoegd:
“De aanstellende overheid hoort het personeelslid vooraf.”.
Artikel 89 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11), goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 oktober
2012, wordt vervangen door wat volgt:
“De gemeentesecretaris en de financieel beheerder worden echter geëvalueerd door een
evaluatiecomité, bestaande uit het college van burgemeester en schepenen en de voorzitter
van de gemeenteraad. Die evaluatie vindt plaats op basis van een voorbereidend rapport,
opgesteld door externe deskundigen in het personeelsbeleid. Het voorbereidend rapport
wordt opgemaakt op basis van een evaluatiegesprek tussen de externe deskundigen en de
functiehouder en op basis van een onderzoek over de wijze van functioneren van de
functiehouder, waarbij de burgemeester, de leden van het managementteam en de voorzitter
van de gemeenteraad betrokken worden. Het evaluatiecomité stemt over het
evaluatieresultaat gunstig of ongunstig. Bij staking van stemmen is het evaluatieresultaat
gunstig (art. 115, derde lid, GD).”.
Artikel 90 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11), goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 oktober
2012, wordt opgeheven.
In artikel 116, derde en vierde, van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling
voor het gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11), goedgekeurd door de gemeenteraad op
18 oktober 2012, wordt tussen het woord “onbezoldigde” en het woord “afwezigheid” het
woord “volledige” toegevoegd.
In artikel 117 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11), goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 oktober
2012, wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt:
“Onder overheid in artikel 113, §1, en 115 van deze rechtspositieregeling wordt verstaan:
1° de provincies, de gemeenten en de OCMW's van België, de publiekrechtelijke
verenigingen waarvan ze deel uitmaken en de instellingen die eronder ressorteren;
2° de diensten en instellingen van de federale overheid, van de gemeenschappen en
gewesten en de internationale instellingen waarvan ze lid zijn;
3° de diensten en instellingen en de lokale overheden van een lidstaat van de Europese
Unie of van de Europese Economische Ruimte;
4° de gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen of de gesubsidieerde vrije centra voor
leerlingenbegeleiding;
5° de publiekrechtelijke en vrije universiteiten;
6° elke andere instelling naar Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat van de
Europese Economische Ruimte die beantwoordt aan collectieve behoeften van algemeen of
lokaal belang en waarbij in de oprichting of bijzondere leiding ervan het overwicht van de
overheid tot uiting komt.”.
Artikel 123 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11), goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 oktober
2012, wordt vervangen door wat volgt:
“De functionele loopbanen en de voorwaarden voor doorstroming naar de volgende
salarisschalen zijn voor het niveau C:
1° voor de graden van technisch medewerker, administratief medewerker,
bibliotheekassistent:
C1-C2-C3:
a) van C1 naar C2 na 4 jaar schaalanciënniteit in C1 en een gunstig evaluatieresultaat;
b) van C2 naar C3 na 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in C1 en C2 en een gunstig
evaluatieresultaat;

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19.

Art. 20.

Art. 21.

Art. 22.

Art. 23.

Art. 24.

Art. 25.

2° voor de graad van begeleider in de initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang:
C1-2: van C1 naar C2 na 4 jaar schaalanciënniteit in C1 en een gunstig evaluatieresultaat.”.
Aan artikel 148, eerste lid, van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor
het gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11), goedgekeurd door de gemeenteraad op 18
oktober 2012, worden de volgende zinnen toegevoegd:
“Het personeelslid dat heraangesteld wordt in een functie waarmee een andere functionele
loopbaan met andere salarisschalen verbonden is, behoudt zijn schaalanciënniteit en wordt
met die schaalanciënniteit ingeschaald in de overeenstemmende salarisschaal van de
nieuwe functionele loopbaan. Het personeelslid dat als gevolg van die inschaling een lager
jaarsalaris zou krijgen, behoudt zijn vorige jaarsalaris op persoonlijke titel zolang dat
gunstiger is.”.
Aan artikel 164 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11), goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 oktober
2012, wordt een tweede lid toegevoegd, dat als volgt luidt:
“Het statutaire personeelslid op proef dat tijdens de proeftijd na aanwerving in totaal
gedurende drie maanden afwezig is wegens ziekte of invaliditeit kan ontslagen worden. Van
‘de proeftijd’ maakt ook de eventuele verlenging van de proeftijd deel uit.”.
In artikel 166 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11), goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 oktober
2012, wordt het vierde lid opgeheven.
In artikel 167 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11)), goedgekeurd door de gemeenteraad op 18
oktober 2012, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt:
“Het statutaire personeelslid op proef dat wordt ontslagen wegens definitief vastgestelde
beroepsongeschiktheid of wegens ziekte of invaliditeit heeft een opzeggingstermijn van één
maand, te rekenen vanaf de dag waarop het ontslag werd betekend.”
In artikel 170 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11)), goedgekeurd door de gemeenteraad op 18
oktober 2012, wordt tot de zinsnede “wegens definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid”
opgeheven.
In artikel 173 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11), goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 oktober
2012, wordt punt 4° vervangen door wat volgt:
“voor de graden van technisch medewerker, administratief medewerker, bibliotheekassistent:
C1-C2-C3;”.
In artikel 173 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11), goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 oktober
2012, wordt punt 5° vervangen door wat volgt:
“voor de graad van begeleider in de initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang C1-C2;”.
In artikel 173 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11), goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 oktober
2012, wordt de zin “De jobstudenten die aangeworven worden als begeleid(st)er voor de
dienst BKO hebben de salarisschaal C1-C2-C3.” vervangen door de zin “De jobstudenten
die aangeworven worden als begeleid(st)er voor de dienst BKO hebben de salarisschaal C1C2.”.
In artikel 174, vijfde lid, van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11), goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 oktober
2012, worden de woorden “Het hoofd van het personeel” vervangen door de zinsnede “Het
uitvoerend orgaan van het bestuur of, als hij daartoe door de raad in het kader van het
dagelijks personeelsbeheer gemachtigd is, het hoofd van het personeel,”.
Artikel 175 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11), goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 oktober
2012, wordt vervangen door wat volgt:
“Voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen komen alleen de werkelijke diensten
in statutair of contractueel verband in aanmerking die het personeelslid levert of heeft
geleverd in dienst van:
1° de provincies, de gemeenten en de OCMW's van België, de publiekrechtelijke
verenigingen waarvan ze deel uitmaken en de instellingen die eronder ressorteren;
2° de diensten en instellingen van de federale overheid, van de gemeenschappen en
gewesten en de internationale instellingen waarvan ze lid zijn;

Art. 26.

Art. 27.

Art. 28.

Art. 29.

Art. 30.

Art. 31.

Art. 32.

3° de diensten en instellingen en de lokale overheden van een lidstaat van de Europese
Unie of van de Europese Economische Ruimte;
4° de gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen of de gesubsidieerde vrije centra voor
leerlingenbegeleiding;
5° de publiekrechtelijke en vrije universiteiten;
6° elke andere instelling naar Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat van de
Europese Economische Ruimte die beantwoordt aan collectieve behoeften van algemeen of
lokaal belang en waarbij in de oprichting of bijzondere leiding ervan het overwicht van de
overheid tot uiting komt.”.
Artikel 176 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11), goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 oktober
2012, wordt vervangen door wat volgt:
“Voor de toepassing van artikel 175 wordt onder werkelijke diensten verstaan: alle diensten
die recht geven op een salaris of die bij ontstentenis van een salaris krachtens de
rechtspositieregeling toch in aanmerking worden genomen voor de vaststelling van hun
salaris.”.
In artikel 179, eerste lid, van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11), goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 oktober
2012, worden de woorden “Het hoofd van het personeel” vervangen door de zinsnede “Het
uitvoerend orgaan van het bestuur of, als hij daartoe door de raad in het kader van het
dagelijks personeelsbeheer gemachtigd is, het hoofd van het personeel,”.
Aan artikel 184 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11), goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 oktober
2012, wordt een vierde lid toegevoegd, dat als volgt luidt:
“De minimale salarisverhoging is een integraal onderdeel van het jaarsalaris.”.
In artikel 208 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11), goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 oktober
2012, wordt punt 1° vervangen door wat volgt:
“1° het forfaitaire gedeelte:
a) het forfaitaire gedeelte bedraagt voor het jaar 2011 349,73 euro
b) vanaf 2012 wordt het wordt het forfaitair gedeelte dat toegekend is tijdens het vorige jaar,
telkens vermeerderd met een breuk waarvan de noemer gelijk is aan het
gezondheidsindexcijfer van de maand oktober van het vorige jaar en de teller gelijk is aan
het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober van het in aanmerking te nemen jaar. Het
resultaat daarvan wordt berekend tot op twee decimalen nauwkeurig;
c) het bedrag dat het resultaat is van de berekening, vermeld in punt b), wordt verhoogd met
698,74 euro;
d) voor het jaar 2012 wordt het bedrag dat het resultaat is van de berekening, vermeld in
punt c), voor alle personeelsleden verhoogd 100 euro;
e) vanaf het jaar 2013 wordt het bedrag dat het resultaat is van de berekening, vermeld in
punt c), voor alle personeelsleden verhoogd met 200 euro;”.
In artikel 216 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11), goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 oktober
2012, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:
“Als berekeningsbasis voor het uurloon geldt het bruto-uursalaris, eventueel verhoogd met
de haard- of standplaatstoelage, de toelage voor het waarnemen van een hogere functie of
de gegarandeerde salarisverhoging na bevordering, de toelage voor opdrachthouderschap.”.
Artikel 223 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11), goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 oktober
2012, wordt vervangen door wat volgt:
“De toelage voor het opdrachthouderschap is gelijk aan het geïndexeerde bedrag van de
minimale salarisverhoging, vermeld in artikel 184, eerste lid, 1° tot en met 4°, dat
overeenkomt met het niveau van de functie die de opdrachthouder bekleedt. De toelage
wordt maandelijks samen met het salaris betaald.”.
In artikel 243 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11), goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 oktober
2012, wordt de zinsnede “Het personeelslid dat minstens 66 % arbeidsongeschikt is,”
vervangen door de zinsnede “Het personeelslid dat aan de voorwaarden voldoet voor de
toekenning van een parkeerkaart door de bevoegde hogere overheid,”.

Art. 33.

Art. 34.

Art. 35.

Art. 36.

Art. 37.

In artikel 307 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11), goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 oktober
2012, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt:
“Het personeelslid krijgt, maximaal tien keer per jaar, dienstvrijstelling op de dag waarop het
bloed, plasma of bloedplaatjes geeft. De dienstvrijstelling geldt voor de tijd die nodig is voor
de gift, waarin inbegrepen de tijd die naargelang het geval nodig is voor de verplaatsing naar
en van het afnamecentrum.”.
In artikel 319 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11), goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 oktober
2012, worden de woorden “50 jaar” vervangen door de woorden “55 jaar”.
In artikel 320 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11), goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 oktober
2012, worden de woorden “50 jaar” vervangen door de woorden “55 jaar”.
In de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel (ref.
RPR.2008 (11), goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 oktober 2012, wordt een artikel
320bis ingevoegd, luidende:
“De minimumleeftijd blijft echter 50 jaar voor personeelsleden die tewerkgesteld zijn in een
voltijds arbeidsregime en die hun arbeidsprestaties verminderen onder de voorwaarden
voorzien in artikel 8, §§3 en 4 van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de
toekenning van onderbrekingsuitkeringen, gewijzigd bij artikel 1, punt 2° en 3°van het
koninklijk besluit van 25 augustus 2012 tot wijziging van het stelsel van
loopbaanonderbreking voor wat de openbare sector betreft.”.
In de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel (ref.
RPR.2008 (11), goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 oktober 2012, wordt een artikel
341bis ingevoegd, luidende:
“§1. In afwijking van artikel 340, §1, tweede lid, kan het personeelslid bedoeld in het derde
lid, voor de bijstand of de verzorging van een minderjarig kind, tijdens of vlak na de
hospitalisatie van het kind als gevolg van een zware ziekte, de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst volledig schorsen voor een duur van één week, aansluitend
verlengbaar met één week.
Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder zware ziekte, elke ziekte of
medische ingreep die door de behandelend geneesheer van het zwaar zieke kind als
dusdanig wordt beschouwd en waarbij de geneesheer oordeelt dat elke vorm van sociale,
familiale of emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk is.
De door het eerste lid geboden mogelijkheid staat open voor:
- het personeelslid dat ouder is in de eerste graad van het zwaar zieke kind en ermee
samenwoont;
- het personeelslid dat samenwoont met het zwaar zieke kind en belast is met de
dagelijkse opvoeding.
Wanneer de in het derde lid bedoelde personeelsleden geen gebruik kunnen maken van de
door het eerste lid geboden mogelijkheid, kunnen ook de volgende personeelsleden zich op
die mogelijkheid beroepen:
- het personeelslid dat ouder is in de eerste graad van het zwaar zieke kind en er niet
mee samenwoont;
- of, wanneer laatstgenoemd personeelslid in de onmogelijkheid verkeert dit verlof op te
nemen, een familielid van het zwaar zieke kind tot de tweede graad.
§2. In afwijking van artikel 340, §1, tweede lid, kan de duur van de volledige schorsing van
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst korter zijn dan 1 maand wanneer de werknemer
aansluitend op de in de eerste paragraaf bedoelde schorsing zijn recht bedoeld in artikel
337, wenst uit te oefenen voor hetzelfde zwaar zieke kind.

Art. 38.

§3. Onverminderd artikel 339, wordt het bewijs van hospitalisatie van het kind geleverd door
een attest van het betrokken ziekenhuis.”.
In artikel 342 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11), goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 oktober
2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Art. 39.

Art. 40.

1° tussen het tweede en het derde lid wordt het als volgt luidende lid ingevoegd:
“In het kader van artikel 341bis kan, wanneer de hospitalisatie van het kind onvoorzienbaar
is, worden afgeweken van voormelde termijn. In dat geval bezorgt het personeelslid zo
spoedig mogelijk aan het hoofd van het personeel een attest van de behandelend
geneesheer van het zwaar zieke kind waaruit het onvoorzienbaar karakter van de
hospitalisatie blijkt. Deze mogelijkheid geldt ook ingeval het verlof verlengd wordt met een
week op basis van artikel 341bis.”.
2° het vijfde lid wordt vervangen als volgt:
“In dit geschrift dient het personeelslid de periode te vermelden waarin hij de uitvoering van
zijn arbeidsovereenkomst schorst of zijn arbeidsprestaties vermindert en hij dient er de
attesten bij te voegen bedoeld in artikel 339, 341bis, §3.”.
Aan artikel 343 van de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11), goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 oktober
2012, wordt een vierde lid toegevoegd, dat als volgt luidt:
“Deze bepaling is niet van toepassing wanneer het personeelslid een volledige schorsing
van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geniet in het kader van artikel 341bis.”.
‘Bijlage 1: De specifieke aanwervingsvoorwaarden per functie’ van de gecoördineerde versie
van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel (ref. RPR.2008 (11)),
goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 oktober 2012, wordt vervangen door wat volgt:
“BIJLAGE 1: DE SPECIFIEKE AANWERVINGSVOORWAARDEN PER FUNCTIE
1.
1.1.

gemeentesecretaris 1.00, klasse 6
rijbewijs
In het bezit zijn van rijbewijs B

2.

stafmedewerker (dienst: stafdienst) 2.01, niveau A, salarisschaal A1a – A2a –
A3a
rijbewijs
In het bezit zijn van rijbewijs B

2.1.

3.
3.1.

financieel beheerder (ontvanger) 3.00, klasse 6
rijbewijs
In het bezit zijn van rijbewijs B

4.

bestuurssecretaris (dienst: interne zaken) 4.01, niveau A, salarisschaal A1a –
A2a – A3a
rijbewijs
In het bezit zijn van rijbewijs B

4.1.

industrieel ingenieur – diensthoofd (dienst: grondgebiedzaken) 11.00, niveau A,
salarisschaal A1a – A2a – A3a
5.1. diploma
Diploma van industrieel ingenieur
5.2. rijbewijs
In het bezit zijn van rijbewijs B”.
Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2013, met uitzondering van:
1° artikel 11, 12 die in werking treden op 18 oktober 2012;
2° artikelen 15, 21, 22, 23 die in werking treden op 1 juli 2011;
3° artikel 28 dat in werking treedt op 1 januari 2008;
4° artikel 37, 38, 39 die in werking treden op 1 november 2012.
Voornoemde wijzigingen aan de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel worden
opgenomen in de gecoördineerde versie met als referentie RPR.2008 (12).
Dit besluit wordt, voor verder gevolg, overgemaakt aan de heer Gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant.
5.

Art. 41.

Art. 42.
Art. 43.

41 Wijziging organiek reglement vrijwillige brandweerdienst.
Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 januari 2013 tot wijziging van artikel 23 van de bijlagen 2 en 3
van het koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de modellen van gemeentelijke
reglementen betreffende de organisatie van de gemeentelijke brandweerdiensten;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 april 2001 betreffende de goedkeuring van het
organiek reglement van de vrijwillige brandweerdienst (ref.: O.R. 2001), en latere wijzigingen;
Gelet op de onderhandelingen die ter zake gevoerd werden in het Bijzonder Onderhandelingscomité
van 6 maart 2013 met het tot stand komen van een protocol als gevolg;
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.
Artikel 23 van het organiek reglement van de vrijwillige brandweerdienst (ref.: O.R. 2001),
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 april 2001, en gewijzigd bij
gemeenteraadsbesluit van 21 oktober 2010, wordt aangevuld met de volgende leden:
“In het geval bedoeld in het eerste lid, punt 2., op verzoek van het lid-vrijwilliger kan de
leeftijdsgrens uitgesteld worden tot de maand waarin hij de leeftijd van vijfenzestig jaar
bereikt, onder volgende minimale voorwaarden:
1° beschikken over een gunstig advies van de dienstchef;
2° slagen in een cardiorespiratoire test, uitgevoerd door een specialist aangeduid door de
arbeidsgeneesheer.

Art. 2.
Art. 3.

Een nieuw dienstnemingscontract, met een duur van één jaar, wordt opgesteld en is vier
keer verlengbaar met één jaar, mits het voldoen aan bovengestelde voorwaarden.”.
Dit besluit treedt in werking op 17 februari 2013.
Dit besluit wordt, voor verder gevolg, overgemaakt aan de heer Gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant.

42 Goedkeuring facultatieve vrije dagen schooljaar 2013-2014.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van de Vlaamse Raad van 27.03.1991 betreffende de rechtspositie van sommige
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor
leerlingenbegeleiding;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25.02.1997;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17.06.1997 betreffende personeelsformatie in het
gewoon basisonderwijs;
Gelet op de omzendbrief BaO/97/7 van 17.06.1997 betreffende de personeelsformatie in het Gewoon
Basisonderwijs;
Gelet op het decreet betreffende medezeggenschap in het gesubsidieerd onderwijs van 23.10.1991;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17.04. 1991 tot organisatie van het schooljaar in
het basisonderwijs, in het deeltijds onderwijs en in het onderwijs voor sociale promotie georganiseerd,
erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap;
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;
Gelet op het advies van de schoolraad van 26.02.2013;
Gelet op de onderhandelingen die ter zake gevoerd werden in het afzonderlijk bijzonder
onderhandelingscomité voor het gesubsidieerd officieel onderwijs van 25.02.2013 met het tot stand
komen van een protocol van akkoord tot gevolg;
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 art.

De facultatieve vrije dagen voor schooljaar 2013-2014 goed te keuren.
Dinsdag 12.11.2013
Vrijdag 02.05.2014

43 Goedkeuring schoolreglement ref. O/NV/011/2013/SR.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder artikel 42 en artikel 43;
Gelet op het decreet van 20.03.2009 betreffende de toelatingsvoorwaarden voor het gewoon lager
onderwijs en de engagementsverklaring tussen de school en de ouders in het basis- en secundair
onderwijs;
Gelet op het decreet van 06.06.2008 houdende het instellen van een rookverbod in
onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding;
Gelet op het decreet van 02.04.2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad
in het bijzonder artikel 21;
Gelet op het decreet Basisonderwijs van 25.02.1997 in het bijzonder artikel 37;
Gelet op het decreet van 28.06.2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I in het bijzonder artikel III.1
en artikel III.3;
Gelet op het overleg in de schoolraad van 26.02.2013;
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet
opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt;
Overwegende dat het huidige schoolreglement goedgekeurd door de gemeenteraad van 18.10.2012
niet langer voldoet;
Gelet op de besprekingen in het schoolteam en het advies van de directie;
Gelet op het schoolreglement model van OVSG;
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 schoolreglement gewoon basisonderwijs goedgekeurd in de gemeenteraad van
18.10.2012 op te heffen.
Art. 2.
Het nieuwe schoolreglement met ref. O/NV/011/2013/SR van de Stedelijke Basisschool
Scherpenheuvel-Zichem, Teekbroek 22 te 3272 Scherpenheuvel-Zichem goed te keuren.
Het pedagogisch project en de afsprakennota maken integraal deel uit van het
schoolreglement.
Art. 3.
Het college van burgemeester en schepenen te mandateren om in de loop van het
schooljaar andere noodzakelijke wijzigingen aan de afsprakennota van elke school goed te
keuren na overleg in de schoolraad.

44 Goedkeuring extra-muros activiteiten schooljaar 2013-2014.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van de Vlaamse Raad van 27.03.1991 betreffende de rechtspositie van sommige
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor
leerlingenbegeleiding;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25.02.1997;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17.06.1997 betreffende personeelsformatie in het
gewoon basisonderwijs;
Gelet op de omzendbrief BaO/2005/9 betreffende de personeelsformatie in het gewoon
Basisonderwijs;
Gelet op het decreet betreffende medezeggenschap in het gesubsidieerd onderwijs van 23.10.1991;
Gelet op de omzendbrief BaO/2001/13 betreffende de extra-muros activiteiten;
Gelet op de omzendbrief BaO/2007/05 betreffende de kostenbeheersing in het basisonderwijs in het
bijzonder punt 3.3.;
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;
Gelet op het advies van de schoolraad van 26.02.2013;
Gelet op de onderhandelingen die ter zake gevoerd werden in het ABOC voor het gesubsidieerd
officieel onderwijs van 25.02.2013 met het tot stand komen van een protocol van akkoord tot gevolg;
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 art. De extra-murosactiviteiten voor schooljaar 2103-2014 goed te keuren.
Testelt
Datum:
Van 23.09.2013 tot en met 27.09.2013
Plaats:
Plattelandsklas Sint-Jan-In-Eremo
Keiberg
Datum:
Van 30.09.2013 tot en met 04.10.2013
Plaats:
Reigersnest Koksijde
Zichem
Datum:
Van 09.09.2013 tot en met 13.09.2013
Plaats:
Reigersnest Koksijde

45 Kennisneming en erkenning van de seniorenraad Scherpenheuvel-Zichem.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005; inzonderheid hoofdstuk II van titel VI;
Gelet op het decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de
beleidsparticipatie van ouderen van 07.12.2012;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 07.06.2001 waarin beslist werd tot oprichting van
een autonome seniorenraad die onafhankelijk werkt van de cultuurraad;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28.09.2001 betreffende de oprichting en de
goedkeuring van de statuten van de seniorenraad;
Gelet op het overleg met de seniorenverenigingen van 06.12.2012;
Overwegende het voorstel van samenstelling van de seniorenraad en zijn bestuur:
Effectieve leden:
- Okra Averbode: Frans Verellen, Josée Van Aerschot
- Okra Keiberg: Els De Kock
- Okra Okselaar: Maria Saenen
- Okra Scherpenheuvel: Jos Van de Weyer, Chris Goossens, Jeaninne Wittevrouw
- Okra Schoonderbuken: Yvan Coppesmette, Gilbert Distelmans, François Geyskens
- Okra Testelt: Albert Vanhout, Carolin Van Thielen
- Okra Zichem: Georges Vandikkelen, Ernest Beutels
- Neos: Eduard Van Diest

- Safari Country Club: Yvonne Aerts
Leden met raadgevende stem:
- Schepen seniorenbeleid/voorzitter OCMW: Marie Jeanne Hendrickx
- Voorzitter en secretaris van de cultuurraad: Alex Van Nijlen - Erna Boogaerts
- Bediende van het stadhuis die de seniorenadministratie beheert: Betty Peeters –
plaatsvervangster Marina Van Gelder
- Elke gevraagde deskundige waarop de seniorenraad een beroep doet
Bestuur:
- Voorzitter: Georges Vandikkelen, Kwalijkstraat 3, 3271 Zichem
- Medevoorzitster: Yvonne Aerts, Dagmaalstraat 6, 2230 Herselt
- Penningmeester: François Geyskens, Prattenborgplein 25, 3270 Scherpenheuvel
- Secretaris: Els De Kock, Tiensestraat 21, 3271 Zichem
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 gemeenteraad neemt kennis van en erkent de seniorenraad van Scherpenheuvel-Zichem
in zijn samenstelling en bestuur:
Effectieve leden:
Okra Averbode: Frans Verellen, Josée Van Aerschot
Okra Keiberg: Els De Kock
Okra Okselaar: Maria Saenen
Okra Scherpenheuvel: Jos Van de Weyer, Chris Goossens, Jeaninne Wittevrouw
Okra Schoonderbuken: Yvan Coppesmette, Gilbert Distelmans, François Geyskens
Okra Testelt: Albert Vanhout, Carolin Van Thielen
Okra Zichem: Georges Vandikkelen, Ernest Beutels
Neos: Eduard Van Diest
Safari Country Club: Yvonne Aerts
Leden met raadgevende stem:
Schepen seniorenbeleid/voorzitter OCMW: Marie Jeanne Hendrickx
Voorzitter en secretaris van de cultuurraad: Alex Van Nijlen - Erna Boogaerts
Bediende van het stadhuis die de seniorenadministratie beheert: Betty Peeters plaatsvervangster Marina Van Gelder
Elke gevraagde deskundige waarop de seniorenraad een beroep doet
Bestuur:
Voorzitter: Georges Vandikkelen, Kwalijkstraat 3, 3271 Zichem
Medevoorzitster: Yvonne Aerts, Dagmaalstraat 6, 2230 Herselt
Penningmeester: François Geyskens, Prattenborgplein 25, 3270 Scherpenheuvel
Secretaris: Els De Kock, Tiensestraat 21, 3271 Zichem
Art. 2.
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de voorzitter van de seniorenraad van
Scherpenheuvel-Zichem.

46 Goedkeuring van het huishoudelijk reglement BKO.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.05;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 01.12.11 betreffende de goedkeuring van het
huishoudelijk reglement voor de buitenschoolse kinderopvang Scherpenheuvel-Zichem Kinderclub
Baloe met ref. HH-IBO-2011 en later wijzigingen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 01.12.11 betreffende de goedkeuring van het
huishoudelijk reglement voor de buitenschoolse kinderopvang Scherpenheuvel-Zichem Kinderclub
Baloe met ref. HH-GEMELDE OPVANG-2011 en later wijzigingen;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 01.12.11 betreffende de goedkeuring van het
huishoudelijk reglement voor de buitenschoolse kinderopvang Scherpenheuvel-Zichem Kinderclub
Baloe met ref. HH-ZKDV-2011 en later wijzigingen;
Gelet op onze beslissing van heden betreffende de goedkeuring van retributiereglement
“buitenschoolse kinderopvang”;
Overwegende dat het aangewezen is om de inhoud van het huishoudelijk reglement aan te vullen en
aan te passen;
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, Ronald
Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Sara De Kock, Allessia Claes, Hans
Verboven, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René
Jacobs
Onthouding:
Joris De Vriendt, Koen Vranken
Besluit:
Art. 1.
De beslissing van de gemeenteraad van 01.12.11 betreffende de goedkeuring van het
huishoudelijk reglement voor de buitenschoolse kinderopvang Scherpenheuvel-Zichem
Kinderclub Baloe met ref. HH-IBO-2011 en latere wijzigingen wordt opgeheven met ingang
van 01.05.2013.
Art. 2.
De beslissing van de gemeenteraad van 01.12.11 betreffende de goedkeuring van het
huishoudelijk reglement voor de buitenschoolse kinderopvang Scherpenheuvel-Zichem
Kinderclub Baloe met ref. HH-GEMELDE OPVANG-2011 en latere wijzigingen wordt
opgeheven met ingang van 01.05.2013.
Art. 3.
De beslissing van de gemeenteraad van 01.12.11 betreffende de goedkeuring van het
huishoudelijk reglement voor de buitenschoolse kinderopvang Scherpenheuvel-Zichem
Kinderclub Baloe met ref. HH-ZKDV-2011 en latere wijzigingen wordt opgeheven met ingang
van 01.05.2013.
Art. 4.
Het huishoudelijk reglement voor de buitenschoolse kinderopvang Scherpenheuvel-Zichem
Kinderclub Baloe IBO met ref. HH-IBO-2013 wordt goedgekeurd en is van toepassing vanaf
01.05.13, gelijklopend met het nieuwe retributiereglement.
Art. 5.
Het huishoudelijk reglement voor de buitenschoolse kinderopvang Scherpenheuvel-Zichem
Kinderclub Baloe GEMELDE OPVANG met ref. HH-GEMELDE OPVANG-2013 wordt
goedgekeurd en is van toepassing vanaf 01.05.13, gelijklopend met het nieuwe
retributiereglement.
Art. 6.
Het huishoudelijk reglement voor de buitenschoolse kinderopvang Scherpenheuvel-Zichem
Kinderclub Baloe ZKDV met ref. HH-ZKDV-2013 wordt goedgekeurd en is van toepassing
vanaf 01.05.13, gelijklopend met het nieuwe retributiereglement .

47 Voorstel tot wijziging van het aankoopprogramma 2002-2007 voor brandweermateriaal.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op onze beslissing van 28.09.2001 houdende goedkeuring van het aankoopprogramma voor
brandweermaterieel voor de periode 2002-2007;
Gelet op de omzendbrief VI/MAT/01/0891 van 2001 van de Minister van Binnenlandse Zaken
(Algemene Inspectie en Uitrusting);
Gelet op het schrijven van de FOD Binnenlandse Zaken, met referentie B070006698, met betrekking
tot de aanpassing van het meerjarenplan 2002-2007;
Overwegende dat de vrijwillige brandweerdienst nood heeft aan:
- Veertig paar interventielaarzen;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
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 aankoopprogramma 2002-2007 voor brandweermateriaal wordt aangevuld.
De aanvulling met volgend materieel wordt goedgekeurd:
Ander materieel nodig voor het uitvoeren van interventies door de brandweer
Code
81500
Art. 2.

Art. 3.
Art. 4.

Art. 5.

Benaming
Interventielaarzen

Hoeveelheid
40

Prioriteit
1

Het materieel dat aangekocht is door toedoen van de Staat en met financiële Staatsbijdrage
zal noch verkocht noch afgestaan worden onder andere voorwaarden dan die bepaald in de
omzendbrief van 17.02.1987 betreffende brandweermaterieel dat aangekocht wordt met een
financiële Staatsbijdrage.
De nodige kredieten zullen in de begroting ingeschreven worden zodra wordt meegedeeld
dat het in artikel 1 bepaalde materieel is toegewezen.
De Minister van Binnenlandse Zaken wordt gemachtigd om na levering het door de
gemeente te betalen bedrag af te nemen van de lopende rekening geopend bij de bank
Belfius.
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de Minister van Binnenlandse Zaken, FOD
Binnenlandse Zaken, Directie van Aankopen en van de Ontwikkelingen, aan de Inspectie
van de Brandweerdiensten en wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie
Vlaams-Brabant.

48 Goedkeuring dading - bepaling boete aannemer Vandersmissen voor laattijdige uitvoering
zaal 'den Cayberg'.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de beslissing in zitting van de gemeenteraad van 31.01.2008 houdende de goedkeuring van
ereloonvoorwaarden (bestek nr. 013/2008/DGZ/EB) voor het opmaken van een ontwerp voor het
project ‘Bouw zaal te Keiberg en afbraak bestaand gebouw’ en de indicatieve raming van € 125.000
incl. BTW en het bepalen van de wijze van gunnen een algemene offerteaanvraag;
Overwegende dat in zitting van het schepencollege van 04.07.2008 beslist werd Ingenieurs- en
architectenbureau Essa NV, Halensebaan 35 te 3290 Diest te gunnen als architect van het project
“Bouw zaal te Keiberg en afbraak bestaand gebouw”;
Overwegende dat in zitting van de gemeenteraad van 29.09.2010 het bestek nr. ESSA/08635 en de
indicatieve raming ten bedrage van € 1.839.167,26 incl. BTW voor de opdracht met als voorwerp
“Bouwen van een ontmoetingscentrum te Keiberg” en waarbij geopteerd werd het project te gunnen bij
wijze van openbare aanbesteding;
Overwegende dat in zitting van het schepencollege van 16.11.2010 de opdracht gegund werd aan de
firma Vandersmissen nv, Terbermenweg 64 te 3540 Herk-de-Stad tegen een inschrijvingsbedrag van
€ 1.388.542,37 excl. BTW;
Overwegende dat naar aanleiding van de laattijdige uitvoering van aannemer Vandersmissen voor de
bouw van de zaal te Keiberg, een boete toegepast wordt;
Overwegende dat op 04.04.2011 aanvangsbevel gegeven werd aan de aannemer;
Overwegende dat met een uitvoeringstermijn van 180 werkdagen, het de bedoeling was de zaal klaar
te hebben tegen het voorjaar 2012;
Overwegende dat, conform het bestek 013/2008/DGZ/EB, een boete wordt toegepast vanaf
06.08.2012 t.e.m. 05.09.2012, wat neerkomt op 31 kalenderdagen en een bedrag van € 18.533,18;
Overwegende dat wordt voorgesteld een dading op te stellen, zodat betreffende de
schadevergoedingsproblematiek tussen de aannemer en de stad niet meer kan geprocedeerd
worden;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris

Neen:

Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne
Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Allessia
Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Jan Boeckx, Martine Vancauwenbergh,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Ronny Van Gossum, Sofie Coomans, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Koen
Vranken, Paul Boschmans

Onthouding:
Besluit:
Enig art. Aan aannemer Vandersmissen wordt voorgesteld de boete ten gevolge van de laattijdige
uitvoering van de bouwwerken in verband met het project ‘Nieuwbouw zaal Keiberg’ vast te
stellen op € 18.533,18 en dit bedrag vast te leggen in een dading overeenkomstig art. 2044
en volgende Burgerlijk Wetboek, zodat betreffende de schadevergoedingsproblematiek
tussen de aannemer en de stad niet meer kan geprocedeerd worden.

49 Vaststelling van de wijze van gunning, goedkeuring van de raming en de voorwaarden van
de opdracht met als voorwerp: 'CV-benodigdheden voor serviceflats in Averbode'.
Gelet op de het Gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder artikel 43, § 2, 9 ° en 11 ° en
artikel 57, § 3, 4 ° en 5 °;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 15.02.2007 betreffende de definiëring van het begrip
dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 43, § 2, 9 °;
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
Gelet op de wet van 24.12.1993 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 08.01.1996 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 26.09.1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, in het bijzonder artikel 3 § 2;
Overwegende dat het nodig is een opdracht te gunnen zoals omschreven in artikel 1;
Overwegende dat het geraamde bedrag van de opdracht, exclusief BTW, niet hoger ligt dan €
22.000,00;
Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven zijn op begrotingsartikel 922/724-60 van het
huidige dienstjaar;
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, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Martine
Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Er wordt een opdracht gegund met als voorwerp: CV-benodigdheden voor serviceflats
Averbode.
Art. 2.
Het bestek TD/ZH/06/2013 en de indicatieve raming van € 19.827,67 incl. BTW voor de
levering van CV-benodigdheden voor serviceflats Averbode worden goedgekeurd.
Art. 3.
De opdracht, zoals omschreven in artikel 1, wordt gegund door middel van
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure en na
raadpleging van minstens 3 kandidaten, indien mogelijk.
Art. 4.
In uitvoering van het KB van 26.09.1996, art 3 §2 zijn de artikelen 10 §2, 15, 16, 17, 18, 20,
21, 22, 30 §2, 36 en 41 van de algemene aannemingsvoorwaarden van toepassing voor
zover het geraamde bedrag van de opdracht kleiner blijft dan € 22.000, exclusief BTW.

Art. 5.

De opdracht wordt gefinancierd met de kredieten voorzien op begrotingsartikel 922/724-60
van het huidige dienstjaar.

50 Aanduiden afgevaardigde en vervanger van het beleidscomité van de lokale entiteit van
IGO in het kader van het FRGE.
Gelet op beslissing van de gemeenteraad van 24.10.2011 houdende de goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst tussen IGO, de stad Scherpenheuvel-Zichem en het OCMW van
Scherpenheuvel-Zichem waarin IGO werd voorgedragen om als lokale entiteit van het FRGE op te
treden en waarbij de samenwerkingsmodaliteiten werden vastgesteld;
Overwegende dat bij aanvang van de nieuwe legislatuur de leden van het beleidscomité van de lokale
entiteit van het FRGE opnieuw dienen aangesteld te worden;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Nico Bergmans (vertegenwoordiger)
- Tony Vancauwenbergh (plaatsvervangend vertegenwoordiger)
Nico Bergmans
Ja:
26
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Tony Vancauwenbergh
Ja:
26
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Nico Bergmans als effectief lid en Tony Vancauwenbergh als plaatsvervangend lid van het
beleidscomité van de lokale entiteit van het FRGE aan te duiden.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van het FRGE.

51 Aanduiden afgevaardigde en vervanger van de interlokale vereniging H-Aar-Scherp.
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 3.5.2010 houdende de toetreding tot de interlokale
vereniging H-Aar-Scherp en de goedkeuring van de overeenkomst met statutaire draagkracht;
Overwegende dat volgens de statuten van deze vereniging de leden van de interlokale vereniging
opnieuw aangesteld dienen te worden bij aanvang van een nieuwe legislatuur;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Manu Claes (vertegenwoordiger)
- Nico Bergmans (plaatsvervangend vertegenwoordiger)
Manu Claes
Ja:
24
Neen:
3
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Nico Bergmans
Ja:
27
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Manu Claes als effectief lid en Nico Bergmans als plaatsvervangend lid van de interlokale
vereniging af te vaardigen.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van H-Aar-Scherp.

52 Diest uitbreiding: aanstelling van een bestuurder.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad vennoot is van de CVBA Diest-Uitbreiding;
Overwegende dat de stad een bestuurder dient aan te duiden om de stad te vertegenwoordigen op de
raad van bestuur van deze CVBA;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Ursula Bervoets (bestuurder)
Ursula Bervoets
Ja:
22
Neen:
5
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Ursula Bervoets, wonende te Martensstraat 6, 3271 Scherpenheuvel-Zichem, wordt
aangeduid als bestuurder in de raad van bestuur 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.

M1 Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven betreffende de BKO Averbode.
Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Tijdens de vorige vergadering hebben 2 schepenen hier met stelligheid gezegd dat de BKO van
Averbode spoedig af zou zijn. Ik heb de indruk dat ze mij met een kluitje in het riet gestuurd hebben.
Vijf dagen later was Elti immers failliet. Wist u dit op het moment van de gemeenteraadszitting niet?
Wat gaat er nu gebeuren met die werf?’
Antwoord van schepen Hendrickx namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Neen, twee dagen voor de bewuste gemeenteraadszitting is het nog werfvergadering geweest
waarop Elti aanwezig was. Toen was er voor Elti nog geen probleem en is de concrete planning
besproken. Wij waren geenszins op de hoogte dat Elti in de problemen zat. Wij hebben dit zelf in
eerste instantie vernomen van een onderaannemer.
Nu wordt alles afgehandeld door de curator.’
Antwoord van schepen M. Van Meeuwen namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Het is inderdaad de curator die nu alles beslist. We hopen dat er een overname van de werf kan
gebeuren door een andere aannemer. Indien dat het geval is, hopen we alsnog de BKO in september
te openen. Als er geen overname mogelijk weet ik niet wanneer het werk zal beëindigd worden.’

M2 Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven betreffende het Individueel Financieel Profiel
van Belfius.
Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb in het boekje van Belfius gelezen dat de gemeenten kunnen beschikken over het Individueel
Financieel Profiel. Wordt dit gebruikt door de stad? Mogen wij daar een kopie van hebben?’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Dit bestaat inderdaad voor stad Scherpenheuvel-Zichem en wij gebruiken dit.’
Antwoord van de secretaris:
‘Ik vraag na bij Belfius of dit overgemaakt mag worden aan alle raadsleden.’

M3 Mondelinge vraag van raadslid A. Claes betreffende de dividenden van Electrabel.
Mondelinge vraag van raadslid A. Claes aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ontvangt de stad nog dividenden van Electrabel?’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘De dividenden van Electrabel verlopen voor de gemeenten via Finilek.’

M4 Mondelinge vraag van raadslid A. Claes betreffende Plaats Vondel.
Mondelinge vraag van raadslid A. Claes aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb de problematiek de vorige zitting reeds aangehaald maar ik krijg nog steeds klachten over de
wateroverlast in Testelt. Wat is de situatie momenteel op Plaats Vondel?’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Er zijn hierover gesprekken geweest tussen onze technische dienst, de ontwerper en de aannemer.
Hier wordt naar oplossingen gezocht. Deze besprekingen lopen nog verder. Ik had recent nog contact
met één van de bewoners.
De duiker gaat zeker nog herstoken worden maar door het slechte weer is dit nog niet kunnen
uitgevoerd worden.’
Vraag van raadslid A. Claes:
‘Is er al iets geweten over de kostenverdeling?
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘De berekening is in voorbereiding.’

M5 Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre betreffende het dossier 'renovatie dak' van KF
Okselaar.
Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre aan het college van burgemeester en schepenen:
‘In de notulen van het college van 11 februari lees ik dat de kerkfabriek van Okselaar het dak van de
kerk gaat renoveren zonder subsidies met instemming van het college. Ik heb een aantal vragen bij dit
dossier. Wie is verantwoordelijk voor de opmaak van het bestek en wie is verantwoordelijk voor het
uitschrijven van de aanbesteding? Hoe is het college betrokken in dit dossier? Hoe komt het dat men
de fout in het bestek niet heeft opgemerkt? Hoeveel vertraging loopt het dossier op als er een nieuwe
aanbesteding wordt gedaan? ’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘De kerkfabriek en de gemeente hebben gedaan wat ze moesten doen in dit dossier.
Dit dossier is voorafgaandelijk op een informeel overleg besproken. Toen was alles in orde. Op het
moment van de toekenning van de subsidie zou het dossier ineens niet meer in orde zijn.
Ik durf gerust zeggen dat de Vlaamse administratie hier zwaar in gebreke is gebleven. De kerkfabriek
had het dossier opgemaakt en vooraf overlegd met de Vlaamse administratie.
Als er een openbare aanbesteding moet gedaan worden dan is men ineens veel langer bezig en het
zal ook meer kosten. Het aandeel van de gemeente zal dan nog stijgen.’
Raadslid M. Van Torre antwoordt het volgende:
‘Het gaat hier wel om een kostelijke tikfout.’
De burgemeester antwoordt:
‘Dat klopt maar het alternatief was een duurdere openbare aanbesteding met een hogere prijs tot
gevolg en dat er nog meer schade aan het dak zou kunnen komen.
Het is een gemakkelijke manier van besparen door de Vlaamse overheid.’

Raadslid M. Van Torre heeft nog volgende vraag:
‘Is er voldoende kwaliteitscontrole op dit soort dossiers?
De burgemeester antwoordt het volgende:
‘In dit geval is het dossier op voorhand geviseerd door de Vlaamse overheid.’
Raadslid M. Van Torre sluit af:
‘Dit kost de gemeenschap 20.000 euro. Dit moet men in de toekomst toch proberen te vermijden.’

M6 Mondelinge vraag van raadslid R. Jacobs betreffende de intercommunales.
Mondelinge vraag van raadslid R. Jacobs aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Krijgen wij feedback van de vergaderingen van Finilek, Iverlek, Ecowerf e.d.?’
De secretaris antwoordt het volgende:
‘Minstens tweemaal per jaar staan er dossiers van deze intercommunales op de agenda van de
gemeenteraad. Deze dossiers bevatten de verslagen van de vorige zitting.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘De vertegenwoordigers lichten dit toe tijdens de gemeenteraadszitting.’

M7 Mondelinge vraag van raadslid R. Jacobs betreffende het zwembad.
Mondelinge vraag van raadslid R. Jacobs aan het college van burgemeester en schepenen:
‘De openingsuren in het zwembad voor vrij zwemmen zijn wel heel beperkt. Na 19.00 uur kan men
enkel nog zwemmen in baantjes. Men kan na 19.00 uur niet meer recreatief zwemmen. Kan hier niets
aan gebeuren?’
Antwoord van schepen K. Peetermans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Er zijn wel momenten van vrij zwemmen voorzien in het zwembad rooster.
Er is een evaluatie gepland over de werking van het zwembad, niet enkel over het vrij zwemmen.
Afhankelijk van de resultaten kunnen er bijsturingen gebeuren.’
Raadslid R. Jacobs antwoordt:
‘Gaat deze evaluatie zeer binnenkort zijn?
Schepen K. Peetermans antwoordt:
‘ Als de diensten klaar zijn met de voorbereiding.’
De secretaris antwoordt:
‘De evaluatie was sowieso dit jaar ingepland toen verleden jaar het nieuwe rooster in gebruik werd
genomen.’
Raadslid J. De Vriendt heeft hierbij nog volgende opmerkingen:
‘Het probleem zit niet enkel bij de recreatieve zwemmers. Ook sommige clubs hebben te weinig uren,
onder andere voor competitiezwemmen. Men zal een evenwicht moeten zoeken. Hopelijk gaat de
evaluatie tegen september afgerond zijn.’

M8 Mondelinge vraag van raadslid J. De Vriendt betreffende inbraken in de gemeente.
Mondelinge vraag van raadslid J. De Vriendt aan het college van burgemeester en schepenen:

‘De lente is weer in het land en dan is er ook dikwijls een plaag van inbraken, een echte inbrakengolf.
Er zijn in verschillende gemeenten in Vlaams Brabant projecten met betrekking tot responsabilisering
en sensibilisering van de inwoners i.v.m. inbraken.
Men moet hier ook nadenken over zulke acties en de politie aansporen zichtbaar aanwezig te zijn.
Men zegt wel steeds dat de politie ermee bezig is en dat men analyse doet maar levert het iets op?
Welke planning heeft men m.b.t. inbraken?
Een aantal maanden geleden tijdens de discussies hier was men niet voor BIN’s maar vroeger was
men ook niet voor camera’s maar ondertussen maakt men daar toch al gebruik van.
Wat gaat men binnen de politiezone doen? Wat gaat men doen om actiever inbraken te bestrijden?. ’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Eerst en vooral worden de cijfers bijgehouden en geanalyseerd. Men bekijkt de cijfers van
woninginbraken en handelszaken. Dit wordt strikt opgevolgd.
Het thema inbraken blijft een prioriteit in het veiligheidsplan, ook in de toekomst. Indien u goede
suggesties heeft, zijn deze altijd welkom. We staan hier altijd voor open.
De cijfers zijn altijd relatief laag geweest, hoewel ze verleden jaar, vooral voor handelszaken sterk
gestegen zijn. Wij zijn een relatief veilige gemeente. Maar elke inbraak is er één teveel.
Concreet worden er stapsgewijs cijfers verzameld, analyses gemaakt, aan preventie gedaan en indien
nodig opgetreden door de politie.’
Antwoordt van raadslid J. De Vriendt:
‘Veel concrete pistes zijn er precies nog niet en ik hoor hier niets nieuw.’

M9 Mondelinge vraag van raaadslid K. Vranken betreffende gevaarlijke situaties ten gevolge
van het niet snoeien van groen.
Mondelinge vraag van raadslid K. Vranken aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Tijdens de vergadering van de Vossekotstraat bleek dat er soms gevaarlijke situaties zijn door de
beplanting in de straat. Beplanting beneemt soms het zicht in het verkeer. In de rest van de gemeente
zie ik gemeentepersoneel snoeien om gevaarlijke situaties te vermijden. Op privéeigendommen
gebeurt dit niet. Kunnen wij inwoners bewust maken van het gevaar van dergelijke situaties?’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Het zijn de wijkagenten die zich bezig houden met dergelijke zaken. Indien je weet hebt van bepaalde
problemen mag je dit melden bij de wijkpolitie. Zij zullen dan ter plaatse gaan en eventueel
bemiddelen om tot een oplossing te komen.’

M10

Mondelinge vraag van raadslid R. Van Gossum betreffende het Stokpaardje te Zichem.

Mondelinge vraag van raadslid R. Van Gossum aan het college van burgemeester en schepenen:
‘In de nieuwbouw van de kleuterschool van Zichem zouden ook het eerste en tweede leerjaar komen
te zitten. Nu blijkt dat men vanuit de stad beslist heeft om deze werken stop te zitten. Waarom heeft
men deze beslissing genomen?’
Antwoord van schepen M. Van Meeuwen namens het college van burgemeester en schepenen:
‘De eerste verdieping wordt niet afgewerkt van de nieuwbouw. Dit was zo voorzien van in het begin. Er
was niet beslist om het eerste en tweede leerjaar te verhuizen. Dus men heeft geen werken stopgezet
in de kleuterschool noch werken extra gestart.’
Vraag van raadslid R; Van Gossum:
‘Gaat deze verdieping niet verder afgewerkt worden? Is dit geen prioriteit?’
Antwoord van de burgemeester en schepen M. Van Meeuwen:
‘Dit zal afhangen van de financiële toestand. We zullen moeten afwegen wat kan en niet kan. Het gaat
sowieso om een nieuw project als we de verdieping afwerken.’

Antwoord van raadslid R. Van Gossum:
‘Ik vind het raar om de eerste verdieping niet af te werken.’
Antwoord van schepen T. Vancauwenbergh:
‘Het is helemaal niet beslist dat het eerste en tweede leerjaar zal verhuizen naar de nieuwbouw.’

M11
Mondelinge vraag van raadslid S. De Kock betreffende de herenwc in de oude
jongensschool te Messelbroek.
Mondelinge vraag van raadslid S. De Kock aan het college van burgemeester en schepenen:
‘In de oude Jongensschool in Messelbroek is er een zeer gevaarlijke situatie in de herentoiletten. De
lichtbak hangt half los en naar beneden en er zit water in. Dit zou eerder ook al aan de technische
dienst gemeld zijn.’
Antwoord van schepen MJ Hendrickx namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik ben gisteren nog daar geweest en dat is me niet gemeld. Het zal doorgegeven worden aan de
technische dienst. Als de situatie echter zo gevaarlijk is, moet je dit onmiddellijk melden bij de
technische dienst i.p.v. te wachten tot de vergadering.’

De vergadering wordt gesloten om 00.35 uur.
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting.
Op bevel,
Gemeentesecretaris

Voorzitter van de gemeenteraad

Liesbeth Verdeyen

Geert Janssens

