Gemeenteraad: zitting van 26 mei 2014

VERSLAG
Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx:
Schepenen;
Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, 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, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Rob Jacquemyn: Raadslid;
Marc Decat: Raadslid verontschuldigd voor 1, 2, 3, M1, M2, M3, M4, M5, M6,
M7, M8, M9, M10;
Joris De Vriendt: Raadslid verontschuldigd voor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
Sara De Kock: Raadslid verontschuldigd voor 3

De Voorzitter van de gemeenteraad, Geert Janssens, opent de vergadering om 20.00 uur.
1

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 24.04.2014;
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, Willy Cortens, Arlette Sannen, Sara De Kock,
Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art. De notulen van de zitting van 24.04.2014 worden goedgekeurd.

2

Rekening 2013 kerkfabriek Sint Jan-Baptist Averbode: advies.

Gelet op het decreet van 7.05.2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 tot en met 56;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 en latere wijzigingen houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 28 tot en met 44
(Hoofdstuk III – Boekhouding en jaarrekening);
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
Gelet op de rekening over het boekjaar 2013 van kerkfabriek Sint Jan-Baptist te Averbode,
vastgesteld door de kerkraad op 26.02.2014, met een exploitatieoverschot van € 3.591.60 en geen
investeringsoverschot of investeringstekort;
Overwegende dat dit resultaat van de rekening 2013 overeenstemt met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2013;

Overwegende dat de kerkfabriek in 2013 een gemeentelijke exploitatietoelage van € 8.006,27
ontvangen heeft;
Overwegende dat de uitgaven van de abdijkerk volledig worden terugbetaald door de abdij;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2013 geen investeringen heeft uitgevoerd en er bijgevolg geen
geactualiseerde inventarisfiches voor de lopende investeringsprojecten worden bijgevoegd;
Overwegende dat de kerkfabriek op 31.12.2013 geen openstaande vorderingen of schulden heeft;
Gelet op de toelichtingen bij de rekening namelijk: begeleidende nota, bewijsstuk van de kastoestand
op 31.12.2013, overzicht van de interne kredietaanpassingen, actualisering van de inventaris en de
staat van het vermogen;
Overwegende dat nazicht van de rekening, de toelichtingen en de bewijsstukken geen aanleiding
geeft tot opmerkingen;
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, Willy Cortens, Arlette Sannen, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Besluit:
Enig art. Er wordt gunstig advies verleend aan de rekening 2013 van kerkfabriek Sint Jan-Baptist te
Averbode die afsluit met een exploitatieoverschot van € 3.591,60 en geen
investeringsoverschot/tekort.

3

Rekening 2013 kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg: advies.

Gelet op het decreet van 7.05.2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 tot en met 56;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 en latere wijzigingen houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 28 tot en met 44
(Hoofdstuk III – Boekhouding en jaarrekening);
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
Gelet op de rekening over het boekjaar 2013 van kerkfabriek Sint-Jozef te Keiberg, vastgesteld door
de kerkraad op 20.02.2014, met een exploitatieoverschot van € 10.939,20 en een
investeringsoverschot van € 0,01;
Overwegende dat dit resultaat van de rekening 2013 zijnde € 10.939,21 overeenstemt met de stand
van de financiële rekeningen op 31.12.2013;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2013 een gemeentelijke exploitatietoelage van € 4.380,95
ontvangen heeft;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2013 geen investeringen heeft uitgevoerd en er bijgevolg geen
geactualiseerde inventarisfiches voor de lopende investeringsprojecten worden bijgevoegd;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2013 geen interne kredietaanpassingen heeft uitgevoerd;
Overwegende dat de kerkfabriek op 31.12.2013 geen openstaande vorderingen of schulden heeft;
Gelet op de toelichtingen bij de rekening namelijk: bewijsstuk van de kastoestand op 31.12.2013,
actualisering van de inventaris en de staat van het vermogen;
Overwegende dat nazicht van de rekening, de toelichtingen en de bewijsstukken geen aanleiding
geeft tot opmerkingen;
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, Willy Cortens, Arlette Sannen, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:

Onthouding:

Paul Boschmans, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen

Besluit:
Enig art. Er wordt gunstig advies verleend aan de rekening 2013 van kerkfabriek Sint-Jozef te Keiberg
die afsluit met een exploitatieoverschot van € 10.939,20 en een investeringsoverschot van €
0,01.

4

Rekening 2013 kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek: advies.

Gelet op het decreet van 7.05.2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 tot en met 56;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 en latere wijzigingen houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 28 tot en met 44
(Hoofdstuk III – Boekhouding en jaarrekening);
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
Gelet op de rekening over het boekjaar 2013 van kerkfabriek Sint-Michiel te Messelbroek, vastgesteld
door de kerkraad op 27.02.2014, met een exploitatieoverschot van € 41.440,73 en geen
investeringsoverschot of investeringstekort;
Overwegende dat dit resultaat van de rekening 2013 overeenstemt met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2013;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2013 geen gemeentelijke exploitatietoelage of investeringstoelage
ontvangen heeft;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2013 schilderwerken heeft laten uitvoeren aan het
buitenschrijnwerk van de kerk voor een totaal bedrag van € 15.627,51;
Overwegende dat de kerkfabriek die investering heeft gefinancierd met eigen middelen via een
overboeking van exploitatie naar investeringen;
Gelet op de toelichtingen bij de rekening namelijk: begeleidende nota, bewijsstuk van de kastoestand
op 31.12.2013, overzicht van de interne kredietaanpassingen, geactualiseerde inventarisfiches voor
de lopende investeringsprojecten, actualisering van de inventaris, lijst van openstaande vorderingen
en schulden en de staat van het vermogen;
Overwegende dat nazicht van de rekening, de toelichtingen en de bewijsstukken geen aanleiding
geeft tot opmerkingen;
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, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen,
Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Besluit:
Enig art. Er wordt gunstig advies verleend aan de rekening 2013 van kerkfabriek Sint-Michiel te
Messelbroek die afsluit met een exploitatieoverschot van € 41.440,73 en geen
investeringsoverschot/tekort.

5

Rekening 2013 kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua Okselaar: advies.

Gelet op het decreet van 7.05.2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 tot en met 56;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 en latere wijzigingen houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de

centrale besturen van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 28 tot en met 44
(Hoofdstuk III – Boekhouding en jaarrekening);
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
Gelet op de rekening over het boekjaar 2013 van kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua
te Okselaar, vastgesteld door de kerkraad op 09.01.2014, met een exploitatieoverschot van € 24,68
en geen investeringsoverschot of investeringstekort;
Overwegende dat dit resultaat van de rekening 2013 € 0,10 meer bedraagt dan stand van de
financiële rekeningen op 31.12.2013;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2013 een gemeentelijke exploitatietoelage van € 4.716,00 en een
investeringstoelage van € 94.580,86 ontvangen heeft;
Overwegende dat de exploitatietoelage foutief geboekt werd als renteloos thesaurievoorschot (post
150 van de exploitatieontvangsten);
Overwegende dat de kerkfabriek in 2013 € 94.580,86 heeft betaald voor herstellingswerken aan het
dak van de kerk, wat volledig werd gefinancierd via een gemeentelijke investeringstoelage;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2013 geen interne kredietaanpassingen heeft uitgevoerd zodat
verschillende budgetposten van de exploitatieontvangsten en uitgaven in de rekening overschreden
zijn;
Overwegende dat de kerkfabriek uitgaven heeft gedaan op budgetposten waarop geen krediet
voorzien is;
Overwegende dat de kerkfabriek op 31.12.2013 geen openstaande vorderingen of schulden heeft;
Gelet op de toelichtingen bij de rekening namelijk: bewijsstuk van de kastoestand op 31.12.2013,
geactualiseerde inventarisfiches voor de lopende investeringsprojecten, actualisering van de
inventaris en de staat van het vermogen;
Overwegende dat nazicht van de rekening, de toelichtingen en de bewijsstukken aanleiding geeft tot
volgende opmerkingen:
er is een verschil van € 0,10 tussen het resultaat van de rekening en de beschikbare middelen
volgens de rekeninguittreksels;
de exploitatietoelage werd foutief geboekt als renteloos thesaurievoorschot (post 150 van de
exploitatieontvangsten)
bij de hoofdfunctie ‘privaat patrimonium’ is er een exploitatietekort van € 969,13 terwijl dat saldo
minstens positief moet zijn aangezien de goederen die daaronder horen moeten beheerd worden
met het oog op het realiseren van een zo hoog mogelijk jaarlijks rendement. In principe is dit
exploitatietekort bij deze hoofdfunctie éénmalig aangezien de kerkfabriek de kosten heeft betaald
van een landmeter voor het opmeten van de bouwgronden die door de kerkfabriek in de loop van
2014 zullen verkocht worden
de kerkfabriek heeft op het einde van het boekjaar geen interne kredietaanpassing doorgevoerd
zodat verschillende budgetposten van de exploitatieontvangsten en uitgaven overschreden zijn.
De overschrijdingen van de kredieten komen ook op het niveau van de hoofdfuncties voor, maar
niet voor de totaliteit van de uitgaven zodat dit geen gevolgen heeft voor de gemeentelijke
exploitatietoelage;
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, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen,
Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Besluit:
Art. 1.
Het exploitatieoverschot moet aangepast worden zodat het bedrag overeenstemt met de
beschikbare middelen volgens de rekeninguittreksels.
Art. 2.
De boeking van de exploitatietoelage moet aangepast worden van renteloos
thesaurievoorschot naar exploitatietoelage huidig financieel boekjaar.
Art. 3.
Er wordt gunstig advies verleend aan de rekening 2013 van kerkfabriek Heilig Hart en SintAntonius van Padua te Okselaar die afsluit met een gecorrigeerd exploitatieoverschot van €
24,58 en geen investeringsoverschot/tekort.
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Rekening 2013 kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel: advies.

Gelet op het decreet van 7.05.2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 tot en met 56;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 en latere wijzigingen houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 28 tot en met 44
(Hoofdstuk III – Boekhouding en jaarrekening);
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
Gelet op de rekening over het boekjaar 2013 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Scherpenheuvel,
vastgesteld door de kerkraad op 27.01.2014, met een exploitatietekort van € 14.742,11 en een
investeringsoverschot van € 23.969,24;
Overwegende dat dit resultaat van de rekening 2013 zijnde € 9.227,13 overeenstemt met de stand
van de financiële rekeningen op 31.12.2013;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2013 geen gemeentelijke exploitatietoelage ontvangen heeft;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2013 geen investeringen heeft uitgevoerd;
Overwegende dat de kerkfabriek een document ‘interne kredietaanpassing’ heeft bijgevoegd bij de
rekening 2013 waarin het totaal van de uitgaven verhoogt met € 78,00 waardoor ook de berekende
exploitatietoelage verhoogt met € 78,00;
Overwegende dat dit document niet voldoet aan de vereisten van een interne kredietaanpassing maar
in feite een budgetwijziging is en dus niet kan aanvaard worden als interne kredietaanpassing;
Overwegende dat bij een interne kredietaanpassing er enkel verschuivingen mogen zijn binnen een
hoofdfunctie en de totalen van de hoofdfunctie ongewijzigd moeten blijven;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2014 geen budgetwijziging meer kan goedkeuren met betrekking
tot 2013;
Gelet op de toelichtingen bij de rekening namelijk: begeleidende nota, bewijsstuk van de kastoestand
op 31.12.2013, overzicht van de interne kredietaanpassingen (hetgeen in feite een budgetwijziging is),
geactualiseerde inventarisfiches voor de lopende investeringsprojecten, actualisering van de
inventaris, lijst van openstaande vorderingen en schulden en de staat van het vermogen;
Overwegende dat nazicht van de rekening, de toelichtingen en de bewijsstukken aanleiding geeft tot
volgende opmerking: het document ‘Interne kredietaanpassing 2013’ voldoet niet aan de vereisten van
een interne kredietaanpassing maar is in feite een budgetwijziging en kan dus niet aanvaard worden
als interne kredietaanpassing;
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, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen,
Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Besluit:
Art. 1.
Er wordt gunstig advies verleend aan de rekening 2013 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
te Scherpenheuvel die afsluit met een exploitatietekort van € 14.742,11 en een
investeringsoverschot van € 23.969,24.
Art. 2.
De kredietherschikkingen die opgenomen zijn in het document ‘Interne kredietaanpassing
2013’ moeten aangepast worden zodat ze voldoen aan de voorwaarden van een interne
kredietaanpassing, dit wil zeggen dat er enkel verschuivingen mogen zijn binnen een
hoofdfunctie en dat de totalen van de hoofdfunctie ongewijzigd moeten blijven.
Art. 3.
De kerkfabriek zal een overzicht maken van de nog te ontvangen en van de nog terug te
betalen financieringen voor investeringen zodat duidelijk is hoe het investeringsoverschot
van € 23.969,24 is opgebouwd.
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Rekening 2013 kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua Schoonderbuken: advies.

Gelet op het decreet van 7.05.2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 tot en met 56;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 en latere wijzigingen houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 28 tot en met 44
(Hoofdstuk III – Boekhouding en jaarrekening);
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
Gelet op de rekening over het boekjaar 2013 van kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua te
Schoonderbuken, vastgesteld door de kerkraad op 17.02.2014, met een exploitatieoverschot van €
8.174,11 en een investeringsoverschot van € 0,01;
Overwegende dat dit resultaat van de rekening 2013 zijnde € 8.174,12 overeenstemt met de stand
van de financiële rekeningen op 31.12.2013;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2013 een gemeentelijke exploitatietoelage van € 8.243,86
ontvangen heeft;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2013 geen investeringen heeft uitgevoerd en er bijgevolg geen
geactualiseerde inventarisfiches voor de lopende investeringsprojecten worden bijgevoegd;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2013 geen interne kredietaanpassingen heeft uitgevoerd;
Overwegende dat de kerkfabriek een achterstallige onderhoudspremie van de provincie ontvangen
heeft van € 4.014,16 voor de plaatsing van metalen draadhorren ter bescherming van de glasramen;
Gelet op de toelichtingen bij de rekening namelijk: bewijsstuk van de kastoestand op 31.12.2013,
actualisering van de inventaris, lijst van openstaande vorderingen en schulden en de staat van het
vermogen;
Overwegende dat nazicht van de rekening, de toelichtingen en de bewijsstukken geen aanleiding
geeft tot opmerkingen;
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, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen,
Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Besluit:
Enig art. Er wordt gunstig advies verleend aan de rekening 2013 van kerkfabriek Sint-Jozef en
Antonius van Padua te Schoonderbuken die afsluit met een exploitatieoverschot van €
8.174,11 en een investeringsoverschot van € 0,01.
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Rekening 2013 kerkfabriek Sint-Pieter Testelt: advies.

Gelet op het decreet van 7.05.2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 tot en met 56;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 en latere wijzigingen houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 28 tot en met 44
(Hoofdstuk III – Boekhouding en jaarrekening);
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
Gelet op de rekening over het boekjaar 2013 van kerkfabriek Sint-Pieter te Testelt, vastgesteld door
de kerkraad op 18.02.2014, met een exploitatieoverschot van € 15.191,34 en geen investeringstekort
of investeringsoverschot;
Overwegende dat dit resultaat van de rekening 2013 overeenstemt met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2013;

Overwegende dat de kerkfabriek in 2013 een gemeentelijke exploitatietoelage van € 10.882,30 en een
investeringstoelage van € 2.789,22 ontvangen heeft;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2013 de factuur van € 25.735,11 voor de beveiligingswerken aan
de dorpskerk heeft betaald;
Gelet op het aandeel van de provincie in die investering van € 5.039,17 en het aandeel van de
Vlaamse overheid van € 15.117,50;
Overwegende dat van het resterende saldo van € 5.578,44 de gemeente en de kerkfabriek elk de helft
hebben betaald;
Overwegende dat de kerkfabriek de opbrengsten uit de investeringsbeleggingen tijdens periode 20082013 gebruikt om een eigen aandeel in de investeringen te financieren;
Gelet op de overboeking van exploitatie naar investeringen van € 1.360,20 voor de financiering van
het eigen aandeel van de kerkfabriek in de investeringen van 2013;
Gelet op de herbelegging van € 140.000,00;
Gelet op de toelichtingen bij de rekening namelijk: begeleidende nota, bewijsstuk van de kastoestand
op 31.12.2013, overzicht van de interne kredietaanpassingen, geactualiseerde investeringsfiches voor
de lopende investeringsprojecten, integrale inventaris, lijst van openstaande vorderingen en schulden
en de staat van het vermogen;
Overwegende dat nazicht van de rekening, de toelichtingen en de bewijsstukken geen aanleiding
geeft tot opmerkingen;
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, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen,
Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Besluit:
Enig art. Er wordt gunstig advies verleend aan de rekening 2013 van kerkfabriek Sint-Pieter te Testelt
die afsluit met een exploitatieoverschot van € 15.191,34 en geen investeringstekort of
investeringsoverschot.

9

Rekening 2013 kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem: advies.

Gelet op het decreet van 7.05.2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 tot en met 56;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 en latere wijzigingen houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 28 tot en met 44
(Hoofdstuk III – Boekhouding en jaarrekening);
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
Gelet op de rekening over het boekjaar 2013 van kerkfabriek Sint-Eustachius te Zichem, vastgesteld
door de kerkraad op 15.03.2014, met een exploitatieoverschot van € 9.764,91 en een
investeringsoverschot van € 2.468,29;
Overwegende dat dit resultaat van de rekening 2013 zijnde € 12.233,20 overeenstemt met de stand
van de financiële rekeningen op 31.12.2013;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2013 een gemeentelijke exploitatietoelage van € 3.886,23
ontvangen heeft;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2013 € 468,88 heeft betaald voor erelonen voor het
restauratiedossier van de kerk;
Overwegende dat de onderhoudspremie van de Vlaamse overheid van € 14.520,00 voor de
vervanging van de verwarmingsinstallatie in de kerk werd gestort;
Overwegende dat de kerkfabriek de renteloze lening van € 20.000,00 voor de betaling van de facturen
voor de dringende instandhoudingswerken (herstellingswerken aan gevel koor en behandeling van de

insectenaantasting van de houten dakstructuur) in afwachting van de ontvangst van de subsidies
vanwege de Vlaamse overheid nog moet terugbetalen aan de gemeente;
Overwegende dat er bij de opstart in 2008 van de nieuwe boekhouding voor de besturen van de
erediensten bij de berekening van het resultaat van de exploitatie en van de investeringen per
31.12.2007 een verschuiving geweest is tussen investeringen en exploitatie waardoor de kerkfabriek
de renteloze lening van € 20.000,00 niet terugbetalen;
Overwegende dat de correctie van de scheeftrekking tussen exploitatie en investeringen in de loop
van 2014 uitgevoerd wordt, nadat de kerkfabriek een budgetwijziging heeft opgemaakt;
Overwegende dat de kerkfabriek op 31.12.2013 geen openstaande vorderingen of schulden heeft;
Gelet op de toelichtingen bij de rekening namelijk: begeleidende nota, bewijsstuk van de kastoestand
op 31.12.2013, overzicht van de interne kredietaanpassingen, actualisering van de inventaris en de
staat van het vermogen;
Overwegende dat nazicht van de rekening, de toelichtingen en de bewijsstukken geen aanleiding
geeft tot opmerkingen;
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, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre,
René Jacobs
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Besluit:
Art. 1.
Er wordt gunstig advies verleend aan de rekening 2013 van Sint-Eustachius te Zichem die
afsluit met een exploitatieoverschot van € 9.764,91 en een investeringsoverschot van €
2.468,29.
Art. 2.
De kerkfabriek maakt in de loop van 2014 een budgetwijziging zodat de scheeftrekking uit
het verleden tussen exploitatie en investeringen kan gecorrigeerd worden en zodat de
kerkfabriek na de correctie de renteloze lening van € 20.000,00 aan de stad kan
terugbetalen.

10 Goedkeuring beleidscontract Centrum voor leerlingen begeleiding.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op het decreet van 01.12.1998 betreffende de centra voor leerlingbegeleiding, inzonderheid
hoofdstuk V, afdeling 2, artikel 38;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25.02.1997;
Overwegende dat het aflopende beleidscontract met het centrum voor leerlingenbegeleiding “Vlaamse
gemeenschapscommissie” met ref. O/SD/BC/2009 goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
02.03.2009 en gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 21.06.2012 werd gesloten voor 2 schooljaren;
Gelet op het overleg met de schoolraad over de verlenging van het beleidscontract op 06.05.2014;
Overwegende dat een inrichtende macht voor elk van zijn scholen die behoren tot het gewoon of
buitengewoon basisonderwijs, het gewoon of het buitengewoon secundair onderwijs, met inbegrip van
het deeltijds beroeps secundair, het experimenteel secundair onderwijs met beperkt leerplan, het
experimenteel deeltijds beroepsonderwijs en de erkende vormingen een beleidscontract met een
centrum voor leerlingbegeleiding moet hebben;
Overwegende dat het model van het beleidscontract van OVSG werd aangepast en hierdoor het
beleidscontract met ref. O/SD/BC/2009 niet meer voldoet ;
Overwegende dat de leden van de schoolraad akkoord zijn met de ontwerptekst van het vernieuwde
beleidscontract;
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, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen,
Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre,
René Jacobs, Ben Mattheus, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen

Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art. Het nieuwe beleidscontract met het centrum voor leerlingenbegeleiding “Vlaamse
gemeenschapscommissie” met ref. O/NV/CLBbeleid/2014-2020 hier in bijlage wordt
goedgekeurd. De afsprakennota maakt integraal deel uit van het beleidscontract.

11 Goedkeuring overeenkomst scholengemeenschap Hageland 2014-2020.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25.02.1997, de artikelen 125bis tot en met 125quaterdecies;
Gelet op het decreet van 06.07.2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, de artikelen 2
2§1,6 tot en met 9;
Gelet op het decreet van 02.04.2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad,
artikel 19;
Overwegende dat een schoolbestuur in het kader van de organisatie van haar basisonderwijs een
scholengemeenschap kan vormen met andere schoolbesturen;
Overwegende dat een scholengemeenschap zowel kleuter- als lager onderwijs moet bevatten, op de
eerste schooldag van februari 2014 minstens 900 gewogen leerlingen zal moet tellen en zich
hoogstens over 5 aangrenzende onderwijszones mag uitstrekken;
Overwegende dat de huidige scholengemeenschap Hageland onder de vorm van een interlokale
vereniging werd opgericht;
Overwegende dat de interlokale vereniging haar werking vastlegde in de huidige overeenkomst van
scholengemeenschap Hageland en deze na een periode van 3 schooljaren afloopt op 31.08.2014;
Overwegende dat er geen fundamentele bijsturing van de scholengemeenschappen heeft
plaatsgevonden naar aanleiding van het uitgevoerde wetenschappelijk onderzoek, en het
aangewezen is de huidige samenwerking te verlengen voor de in de regelgeving voorziene periode
van 6 jaar, van 01.09.2014 tot 31.08.2020;
Overwegende dat er een nieuwe overeenkomst dient gesloten te worden onder de vorm van een
interlokale vereniging zonder rechtspersoonlijkheid;
Gelet op de bijgevoegde overeenkomst scholengemeenschap Hageland 2014-2020;
Gelet op de onderhandelingen die ter zake gevoerd werden in het OCSG van 03.04.2014 met een
protocol van akkoord tot gevolg;
Gelet op de bespreking in de schoolraad van 06.05.2014;
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadraadscommissie van 05.05.2014;
Gelet op het model van overeenkomst scholengemeenschap 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, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen,
Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre,
René Jacobs, Ben Mattheus, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad keurt de verlenging van de huidige scholengemeenschap Hageland in de
vorm van een interlokale vereniging met 6 schooljaren vanaf 01.09.2014 goed.
Art. 2.
De overeenkomst inzake scholengemeenschap Hageland 2014-2020 wordt goedgekeurd.

12 Kennisgeving van de wijziging in de samenstelling van het beheersorgaan van het
gemeenschapscentrum van Scherpenheuvel-Zichem.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;

Gelet op het organiek reglement van het gemeenschapscentrum van Scherpenheuvel-Zichem,
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van heden;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 07.02.2013 houdende de aanduiding van de
vertegenwoordigers van de politieke fracties van de gemeenteraad en van de gebruikers in het
beheersorgaan van het gemeenschapscentrum van Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 30.05.2013 en van 23.10.2013 houdende de
kennisgeving van de wijziging in de samenstelling van het beheersorgaan van het
gemeenschapscentrum van Scherpenheuvel-Zichem;
Overwegende dat Maria Van der Bruggen, vertegenwoordiger van het Vlaams Belang in het
beheersorgaan van het gemeenschapscentrum ontslag heeft genomen en Suzy Wouters haar zal
vervangen;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Enig artikel
De gemeenteraad neemt kennis van de gewijzigde samenstelling van het
beheersorgaan van het gemeenschapscentrum van Scherpenheuvel-Zichem:
- Suzy Wouters is aangesteld als vertegenwoordiger van het Vlaams belang ter
vervanging van Maria Van der Bruggen.

13 Goedkeuring van het organiek reglement van het beheersorgaan van het
gemeenschapscentrum van Scherpenheuvel-Zichem.
Gelet op decreet lokaal cultuurbeleid van 6 juli 2012, in bijzonder artikel 7, °4;
Gelet op het cultuurpactdecreet van 28 januari 1974 waarbij de bescherming van de ideologische en
filosofische strekkingen gewaarborgd wordt;
Gelet op het organiek reglement van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum van
Scherpenheuvel-Zichem, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29.04.2004 en gewijzigd
in zitting van 03.06.2008;
Gelet op het advies van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum van 26.03.2014;
Overwegende dat het beheersorgaan het noodzakelijk vindt dat het bovenvermeld organiek reglement
wordt vervangen door een nieuwe versie;
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, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen,
Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre,
René Jacobs, Ben Mattheus, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Met betrekking tot het gemeenschapscentrum van Scherpenheuvel-Zichem wordt het
organiek reglement voor het beheer van het gemeenschapscentrum vastgesteld als volgt
Titel I: Opdracht
Artikel 1 Er wordt een beheersorgaan opgericht, conform het decreet lokaal cultuurbeleid,
dat de opdracht krijgt de inrichtende overheid (het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem
en het autonoom gemeentebedrijf patrimonium Scherpenheuvel-Zichem, hierna het AGB
genoemd) bij te staan bij het beheer van het gemeenschapscentrum.
De bevoegdheden van het beheersorgaan dienaangaande worden nader omschreven in
artikel 4.
Titel II: Omvang gemeenschapscentrum
Artikel 2. Het gemeenschapscentrum omvat volgende infrastructuur:
Gc den egger, August Nihoulstraat 74, 3270 Scherpenheuvel
Zaal brandweer, Zuidervest z/n, 3270 Scherpenheuvel
Zaal oude jongensschool Schoonderbuken, Houwaartstraat 288, 3270 ScherpenheuvelSchoonderbuken
Zaal de Hemmekes, Ernest Claesstraat 34C, 3271 Zichem

Zaal den Caybergh, Lobbensestraat 93B, 3271 Zichem-Keiberg
Zaal ’t Laer, Brabantsebaan z/n, 3271 Zichem-Okselaar
Zaal Familia, Prelaatstraat 26, 3271 Averbode
Cafetaria sporthal Averbode boven, Vorststraat 55, 3271 Averbode
Zaal Concordia, Schuurweg z/n, 3272 Testelt
Zaal den Hulst, Hulst 16, 3272 Testelt
Zaal de Keyt, Kerkendijk 4, 3272 Messelbroek
Titel III: Doel gemeenschapscentrum
Artikel 3
3.1. Het gemeenschapscentrum is culturele infrastructuur die de stad beheert met het oog
op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de lokale
bevolking en met bijzondere aandacht voor de culturele diversiteit. Deze taken worden
ondermeer geconcretiseerd in de strategische meerjarenplanning van de stad.
3.2. Het gemeenschapscentrum kan gebruikt worden door:
verenigingen en vrijwilligers van Scherpenheuvel-Zichem, ongeacht van welke filosofische of
ideologische strekking
het stadsbestuur voor de organisatie van eigen stedelijke initiatieven
particulieren en culturele promotoren
De aanwending van de zalen, met uitzondering van gc den egger, wordt geregeld in een
tarief- en gebruikersreglement dat goedgekeurd wordt door de gemeenteraad van
Scherpenheuvel-Zichem.
De aanwending van gc den egger wordt geregeld in een tarief- en gebruikersreglement dat
goedgekeurd wordt door de raad van bestuur van het AGB.
Titel IV: Bevoegdheden en verplichtingen
Artikel 4.
4.1 Het beheersorgaan heeft inspraak- en adviesrecht over alle aspecten van het beheer
van het gemeenschapscentrum (zoals bij verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, het
financiële beleid, het opstellen van het huishoudelijke reglement, de programmatie, de
concessiecontracten en de huurovereenkomsten,…) en in het bijzonder over de
beleidsplanning met betrekking tot het centrum.
4.2. Om zijn bevoegdheden daadwerkelijk te kunnen uitoefenen heeft het beheersorgaan
recht op volledige en tijdige informatie van alle beleidsbeslissingen van de inrichtende
overheid betreffende het gemeenschapscentrum.
4.3. Het beheersorgaan heeft een adviserende- en medebeslissingsbevoegdheid, zowel op
vraag van het stadsbestuur als op eigen initiatief, over het eigen cultuurprogramma
(programma georganiseerd door het AGB) in gc den egger. Het AGB blijft de
eindverantwoordelijkheid dragen. De uitgaven met betrekking tot een eigen
cultuurprogramma van gc den egger zijn afhankelijk van de budgetten en zijn onderworpen
aan de overheidscomptabiliteit.
4.4. Afspraken omtrent adviezen
Het beheersorgaan heeft recht op een gemotiveerd antwoord van het stadsbestuur, indien er
wordt afgeweken van een advies van de raad en kan zelf nog extra bijkomende inlichtingen
vragen aan het stadsbestuur en het AGB.
Advies op vraag van het stadsbestuur/AGB:
Het stadsbestuur zal formele adviesvragen zoveel mogelijk schriftelijk stellen. Het
stadsbestuur zal bij een adviesaanvraag alle nodige informatie voegen. Het beheersorgaan
beschikt minimaal over een termijn van vier weken te rekenen vanaf de datum van aankomst
van de adviesaanvraag om het advies te formuleren. Slechts om uitzonderlijke redenen en
omwille van hoogdringendheid kan het stadsbestuur deze termijn halveren. In onderlinge
afspraak tussen het beheersorgaan en het stadsbestuur/AGB kan de termijn ook verlengd
worden. Het beheersorgaan zal de uitgebrachte adviezen steeds schriftelijk bezorgen aan
het stadsbestuur/AGB.
Artikel 5. Overeenkomstig artikel 17 van het Cultuurpact mag de programmering of de
inhoud van activiteiten die plaatsvinden op initiatief van gebruikers in het

gemeenschapscentrum niet het voorwerp zijn van enige inmenging vanwege het
beheersorgaan, tenzij die activiteiten in strijd zijn met de wetgeving (strafrecht, sociaal recht,
fiscaal recht, economisch recht, …) of enige grondwettelijke waarborgen.
Artikel 6.
§1. Het beheersorgaan kan één of meerdere zaalbeheerders voorstellen die instaan voor het
dagelijks toezicht en de praktische verhuring van een zaal behorende tot het
gemeenschapscentrum. Het stadsbestuur bekrachtigt de beslissing van het beheersorgaan
aangaande de voorgedragen zaalbeheerder(s) en duidt een zaalbeheerder aan als eerste
contactpersoon voor de desbetreffende zaal.
§2. Desgevallend kan het beheersorgaan een zaalcomité per zaal behorende tot het
gemeenschapscentrum aanduiden. Het zaalcomité bestaat enkel uit vertegenwoordigders
van gebruikers. Mandatarissen mogen in het zaalcomité zetelen, maar enkel als
afgevaardigde van de gebruikers. De vrijwillige zaalbeheerder is van ambtswege lid van het
zaalcomité.
Titel V: Samenstelling
Artikel 7.
7.1.Het beheersorgaan wordt samengesteld volgens optie 9b van het Cultuurpact: het
beheersorgaan bestaat enerzijds uit afgevaardigden van de inrichtende overheid, volgens
het principe van evenredige vertegenwoordiging, en anderzijds uit vertegenwoordigers van
gebruikers en filosofische en ideologische strekkingen. Daarnaast kan het al samengestelde
beheersorgaan van het cultuurcentrum/gemeenschapscentrum deskundigen coöpteren als
stemgerechtigd lid.
Vertegenwoordigers van de politieke fracties worden door de gemeenteraad aangeduid. De
afgevaardigden van de fracties kunnen gemeenteraadsleden zijn, maar ook daarbuiten
aangeduid worden. Elke politieke fractie wordt proportioneel vertegenwoordigd in het
beheersorgaan.
Vertegenwoordigers van de gebruikers - strekkingen worden afgevaardigd vanuit de jeugd-,
cultuur-, sport-, seniorenraad en uit de groep van zaalbeheerders. De afgevaardigden van
de adviesraden moeten lid zijn van deze adviesraden.
Er kunnen maximaal 1/3 van het totale ledenaantal van het beheersorgaan gecoöpteerd
worden. De gecoöpteerde leden zijn deskundigen betreffende cultuur en worden omwille van
hun deskundigheid, ervaring of motivatie betreffende cultuur gecoöpteerd. De gecoöpteerde
leden/deskundigen kunnen geen gemeenteraadsleden zijn. De gecoöpteerde
leden/deskundigen worden na coöptatie beschouwd als volwaardige stemgerechtigde leden
met dezelfde plichten en rechten.
Volgende personen worden als waarnemer uitgenodigd op de vergaderingen van het
beheersorgaan: de cultuurbeleidscoördinator, de directeur en de programmator van gc den
egger, de schepen van cultuur, jeugd, sport en seniorenbeleid.
Naar analogie van het Cultuurpact moet de vertegenwoordiging van alle filosofische en
ideologische strekkingen evenals van de gebruikersgroeperingen verzekerd zijn en moet een
onrechtmatig overwicht van één van de strekkingen of één van de gebruikersgroepen
vermeden worden.
De leden van het beheersorgaan moeten minstens te maken hebben met of op de hoogte
zijn van de werking van het gemeenschapscentrum en een zekere kennis / ervaring hebben
inzake cultuur.
Art 7.2 De samenstelling van het beheersorgaan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad. Elke wijziging in deze samenstelling wordt meegedeeld aan de
gemeenteraad. De samenstelling blijft normaliter ongewijzigd gedurende de looptijd van de
legislatuur van de gemeenteraad. Binnen de 3 maanden na de installatie van een nieuwe
gemeenteraad zal een nieuw beheersorgaan samengesteld worden. Zolang het nieuwe
beheersorgaan niet is samengesteld, blijft het oude orgaan in functie.
Artikel 8. De toetreding tot het beheersorgaan behelst de aanvaarding van het organiek
reglement en houdt de verplichting in tot het nakomen ervan.

Artikel 9.
§1. De hoedanigheid van lid van het beheersorgaan wordt verloren:
Voor de leden die benoemd zijn op voordracht van een politieke fractie van de
gemeenteraad: indien op voorstel van deze fractie een ander lid wordt benoemd.
Voor de leden die benoemd werden als afgevaardigde van de gebruikers of van de
filosofische en ideologische strekkingen: indien door de gemeenteraad een andere
afgevaardigde wordt benoemd. Dit kan gebeuren op voordracht van de adviesraad, die tot
vervanging van de afvaardiging uit de adviesraad besluit.
Voor gecoöpteerde leden: indien het beheersorgaan beslist om tot vervanging over te gaan.
door ontslag van het lid. Dit ontslag dient schriftelijk aan de voorzitter van het beheersorgaan
meegedeeld te worden.
Door overlijden of rechtsonbekwaamheid.
Door uitsluiting, waarover het beheersorgaan met een meerderheid van twee derden van de
aanwezige stemgerechtigde leden beslist.
Door een niet-gemotiveerde afwezigheid op drie samenkomsten van het beheersorgaan.
§2. Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad moet het beheersorgaan opnieuw worden
samengesteld. Het vroegere beheersorgaan blijft echter in functie totdat het nieuw
samengestelde beheersorgaan is geïnstalleerd. Het lidmaatschap mag dus niet langer duren
dan zes jaar, maar is hernieuwbaar.
§3. Indien aan een lidmaatschap voortijdig een einde komt, door de in dit artikel vermelde
redenen, wordt zo spoedig mogelijk in de opvolging voorzien door de gemeenteraad. Deze
opvolging moet geschieden met inachtneming van de voorwaarden gesteld onder artikel 6.
Titel VI: Voorzitter, Ondervoorzitter
Artikel 10. Het beheersorgaan kiest, bij het begin van de werkperiode, bij geheime stemming
en bij absolute meerderheid, onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter, zodanig
dat één behoort tot de afgevaardigden van de gebruikers en één behoort tot de
afgevaardigden van de gemeenteraad. De kandidaturen tot voorzitter of ondervoorzitter
worden schriftelijk ingediend 2 dagen voor de desbetreffende vergadering bij de secretaris.
De kandidaten vermelden tevens hun motivatie. Deze motivatie is relevant indien er
meerdere kandidaten zijn voor één functie.
Titel VII: Secretariaat
Artikel 11.De cultuurbeleidsfunctionaris is belast met het secretariaatswerk van het
beheersorgaan. Hij/zij kan zich hierbij laten bijstaan door andere personeelsleden of deze
taak bij afwezigheid delegeren aan een ander personeelslid van de stad.
Titel VIII: Samenkomsten, Huishoudelijk reglement
Artikel 12. Het beheersorgaan komt ten minste 2 maal per jaar samen en zo dikwijls als de
belangen van het gemeenschapscentrum vereisen.
Artikel 13. Het beheersorgaan kan een huishoudelijk reglement opstellen, waarin zij haar
interne werking verder regelt. Het huishoudelijk reglement dient niet aan de gemeenteraad
ter goedkeuring te worden voorgelegd.
Artikel 14: oproeping en agenda
§ 1. Een vergadering van het beheersorgaan wordt bijeengeroepen met een oproepingsbrief,
ondertekend door de voorzitter, bij ontstentenis door de ondervoorzitter, en mede
ondertekend door de secretaris. Aan de leden van het beheersorgaan die hiermee hebben
ingestemd gebeurt de oproeping per email. De oproepingsbrief wordt verstuurd met de
dagorde aan de stemgerechtigde leden en de waarnemers ten minste 5 kalenderdagen vòòr
de vergadering, behalve bij hoogdringendheid.
§ 2. Het beheersorgaan bepaalt tijdens zijn bijeenkomst de voorlopige datum voor de
volgende gewone vergadering en haar voorlopige agendapunten. De definitieve agenda
wordt samengesteld door de voorzitter, in overleg met de ondervoorzitter en de secretaris.
§ 3 Op de agenda moet elk voorstel worden ingeschreven dat ten minste veertien dagen
voor de samenkomst door een stemgerechtigd lid wordt ingediend bij de
voorzitter/secretaris.
§ 4 Eén/derde van de stemgerechtigde leden van het beheersorgaan kan de bijeenroeping
van het beheersorgaan eisen met een door hen opgestelde agenda. Deze samenkomst

moet plaatsvinden binnen de maand na het schriftelijk indienen van het verzoek bij de
voorzitter/secretaris.
Buitengewone vergaderingen op verzoek van de leden, kunnen niet worden opgeroepen
tijdens de maanden juli en augustus.
Artikel 15: Verslag
§ 1. Van elke bijeenkomst van het beheersorgaan, wordt een verslag opgesteld. Deze
notulen worden opgesteld onder verantwoordelijkheid van de secretaris en door hem/haar,
samen met de voorzitter, ondertekend, na goedkeuring op de volgende samenkomst.
§ 2. De leden, de waarnemers en het college van burgemeester en schepenen ontvangen
het verslag van de samenkomsten van het beheersorgaan.
Artikel 16: Quorum en volmacht
§ 1. Er kan enkel geldig worden beraadslaagd indien de helft van de stemgerechtigde leden
aanwezig is. Een volgende vergadering met dezelfde agendapunten dient niet te worden
samengeroepen volgens artikel 14, §1 en kan geldig beslissen over de agendapunten
vermeld in oorspronkelijke oproepingsbrief.
§2. De leden van het beheersorgaan kunnen zich op de samenkomsten laten
vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid van het beheersorgaan. Dat gebeurt
bij schriftelijke machtiging op naam en op datum van de zitting, die wordt overhandigd aan
de voorzitter van de vergadering bij het begin van de zitting. Een lid kan slechts 1 extra
mandaat, bovenop het eigen mandaat, uitoefenen.
Artikel 17: verloop van de vergaderingen
§1. De samenkomsten van het beheersorgaan worden voorgezeten door de voorzitter, bij
diens afwezigheid door de ondervoorzitter. Indien beiden afwezig zijn, kan de voorzitter een
vervanger aanduiden tussen de leden van het beheersorgaan.
§ 2. De voorzitter of de plaatsvervanger opent en sluit de vergadering.
§3. Elke samenkomst begint met het voorleggen van het verslag van de vorige vergadering.
De op de agenda gestelde punten worden besproken in de volgorde waarin zij op het
oproepingsbericht voorkomen. Alleen bij beslissing van het beheersorgaan kan deze
volgorde worden gewijzigd.
§4. Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, kan niet geldig worden
beraadslaagd, tenzij het akkoord van twee derden van de aanwezige stemgerechtigde
leden.
§5. Als een bepaald agendapunt niet kan worden afgehandeld, wordt het automatisch
verzonden naar de agenda van de volgende bijeenkomst en dan bij prioriteit behandeld,
tenzij het beheersorgaan anders bepaalt.
Artikel 18: wijze van stemmen
§1. Alle beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen van de aanwezigen. Bij een wijziging van het organiek reglement
moet 2/3 van de aanwezige leden zich akkoord verklaren.
§2. Alle stemmingen zijn publiek, behalve als er over personen of functies wordt gestemd, of
op verzoek van ten minste één derde van de aanwezige stemgerechtigde leden. In de
laatste twee gevallen zal de stemming geheim en schriftelijk gebeuren.
§3. Bij staking van stemmen (bij geheime of publieke stemming) wordt het punt of de
benoeming verworpen.
§4. Wanneer er bij geheime stemming over personen, staking van stemmen is, heeft een
nieuwe stemronde plaats tussen de kandidaten met het gelijk aantal stemmen. Wanneer ook
deze stemronde geen beslissend resultaat oplevert, is de jongste kandidaat gekozen.
Artikel 19: Werkgroepen
§1. Het beheersorgaan kan werkgroepen vormen in functie van de haar toevertrouwde
bevoegdheden.
§3. De leden van de werkgroepen worden aangeduid door het beheersorgaan. In de schoot
van deze werkgroepen kan beroep gedaan worden op niet-leden van het beheersorgaan of
deskundigen.
§4. Het lidmaatschap van een werkgroep loopt ten einde bij installatie van een nieuw
beheersorgaan, maar is hernieuwbaar. Het beheersorgaan kan te allen tijde overgaan tot

stopzetting van deze werkgroepen. Het voorzitterschap van deze werkgroepen wordt steeds
waargenomen door een lid van het beheersorgaan.
§5. De werkgroep rapporteert steeds aan het beheersorgaan, die vervolgens het
stadsbestuur of het AGB adviseert. Een werkgroep kan zelf geen adviezen geven aan het
stadsbestuur of het AGB.
Titel X: Algemene bepalingen
Artikel 20. Aan het organiek reglement voor het beheersorgaan kunnen slechts wijzigingen
door de gemeenteraad aangebracht worden, na voorafgaande besprekingen met het
beheersorgaan, die tevens gevraagd moet worden een schriftelijk advies uit te brengen.
Art. 2.

Het organiek reglement van het beheersorgaan van 29.04.2004, gewijzigd op 03.06.2008
wordt opgeheven.

14 Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst van de sportregiowerking 2014-2019.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de Samenwerkingsovereenkomst van de sportregiowerking 2014-2019;
Overwegende dat de gemeentelijke bijdragen voor de sportregiowerking 2014-2019 0,05 euro per
inwoner voor sportpromotie, 0,05 euro per inwoner voor beleidsprioriteit 2 en 0,10 euro per inwoner
voor beleidsprioriteit 4 bedragen;
Overwegende dat de sportregio Winge-Demervallei volgende steden en gemeenten omvat: Aarschot,
Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Holsbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge;
Overwegende dat het wenselijk is om de samenwerking met de sportregio Winge-Demervallei verder
te zetten;
Overwegende dat de nodige kredieten werden opgenomen in het budget, op registratiesleutel 0740 01
61499999, bij respectievelijke acties 007/002/001/011, 007/001/005/003 en 007/002/003/006.
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, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen,
Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre,
René Jacobs, Ben Mattheus, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De Samenwerkingsovereenkomst van de sportregiowerking 2014-2019 wordt goedgekeurd.
Art. 2.
Twee exemplaren van deze samenwerkingsovereenkomst worden ondertekend
teruggestuurd naar de provincie Vlaams-Brabant, dienst sport.

15 Stopzetting van de overeenkomst tussen Open LeerPunt en de stad.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de overeenkomst van 03.10.2008 tussen de Stad enerzijds en CVO de Oranjerie en CBE
Open School anderzijds betreffende de ondersteuning van het Open Leerpunt in ScherpenheuvelZichem;
Gelet op de beslissingen van het College van burgemeester en schepenen van 01.07.2013 en
16.12.2013 houdende evaluatie van het Open Leerpunt en beslissing tot het herlocaliseren en
herdenken van dit initiatief;
Gelet op de beslissing can het College van burgemeester en schepenen van 03.02.2014 waarbij
geoordeeld werd het Open Leerpunt niet langer financieel te ondersteunen, maar wel het aanbod te
onderzoeken van het CVO de Oranjerie om een Open Leercafé (OLC) in te voeren in de bibliotheek
van Averbode – kennisgeving aan de medecontracten op 06.02.2014;

Gelet op de vergadering van 09.04.2014 van de betrokken schepenen, ambtenaren en de directrice
van het CVO de Oranjerie, waarbij deze laatste het initiatief in de bibliotheek van Haacht heeft
toegelicht en er van gedachten gewisseld werd over de impact en de implicaties van de mogelijke
invoering ervan in de bibliotheek van Averbode;
Gelet op de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 22.04.2014 waarin wordt
voorgesteld het project Open Leerpunt stop te zetten en de overeenkomst van 03.10.2008 tussen de
Stad en CVO de Oranjerie en CBE Open School integraal op te zeggen met ingang van 01.04.2014 –
datum waarop de activiteiten gestopt zijn;
Overwegende dat er voor het Open Leerpunt geen kredieten voorzien zijn in de meerjarenplanning,
maar dat de overeenkomst een opzegvergoeding van 8.000 euro omvat en daarvoor kredieten
moeten inggeschreven worden in het budget 2014;
Overwegende dat de afwikkeling van het Open Leerpunt geen invloed heeft op de verdere
ondersteuning door de Stad van de reguliere onderwijsinitiatieven van CVO de Oranjerie en CBE
Open School op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem, te weten de huur van de leslokalen,
de telefoonlijn, informatieverstrekking via gemeentelijke kanalen,… voorzover jaarlijks gerapporteerd
wordt over bedoelde initiatieven en het College van burgemeester en schepenen een gunstig advies
uitbrengt;
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, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen,
Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre,
René Jacobs, Ben Mattheus, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De overeenkomst van 03.10.2008 tussen de Stad en de onderwijsverstrekkers, CVO de
Oranjerie en CBE Open School, wordt integraal opgezegd met ingang van 01.04.2014.
Art. 2.
De afwikkeling van het Open Leerpunt heeft geen invloed op de verdere ondersteuning van
de Stad van de reguliere onderwijsinitiatieven van CVO de Oranjerie en CBE Open School
op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem, te weten de huur van de leslokalen, de
telefoonlijn, informatieverstrekking via gemeentelijke kanalen,… voor zover jaarlijks
gerapporteerd wordt over bedoelde initiatieven en het College van burgemeester en
schepenen een gunstig advies uitbrengt;
Art. 3.
Teneinde de verbintenissen uit de overeenkomst van 03.10.2008 na te komen, worden er bij
de eerstvolgende budgetwijziging kredieten voorzien (8.000 euro).

16 Goedkeuring van een overeenkomst tot het vestigen van een erfdienstbaarheid in het kader
van het project "Collector Messelbroek"
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat Aquafin nv in het kader van zijn investerings/optimalisatieprogramma voor 2008
volgende werken dient uit te voeren: Collector Messelbroek (projectnummer 20.249);
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27.11.2008 houdende de goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin nv en de stad Scherpenheuvel-Zichem met betrekking
tot het project 20.249 ‘Collector Messelbroek’ en de algemene voorwaarden voor de aanduiding van
een ontwerper wat betreft het gedeelte van de werken ten laste van de stad (ref. 443/2008/DGZ/EB);
Gelet op de beslissing van de college van burgemeester en schepenen van 8.12.2008 houdende de
aanstelling van de firma Grontmij Vlaanderen nv, Frans Smoldersstraat 18 te 1932 Zaventem als
ontwerper in het project “Collector Messelbroek”;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13.03.2014 houdende de goedkeuring van het
ontwerp (plannen en bestek) en de indicatieve raming ten bedrage van 5.453.240,44 EUR excl. BTW
waarvan 308.299,30 EUR excl. BTW ten laste van de stad en 5.144.941,14 EUR excl. BTW ten laste
van Aquafin in verband met het project “Collector Messelbroek”, opgemaakt door Grontmij Belgium nv

Overwegende dat de Aquafin nv rioolwaterzuiveringsinfrastructuur wenst aan te leggen in de
e
ondergrond van de percelen gelegen te Scherpenheuvel-Zichem, kadastraal gekend onder 3 afdeling
sectie C nrs. 354g en 350c;
Overwegende dat de hierboven genoemde percelen eigendom zijn van de stad ScherpenheuvelZichem;
Gelet op de overeenkomst tot het vestigen van erfdienstbaarheden, opgemaakt door Aquafin nv,
waarin de voorwaarden en plichten staan opgesomd;
Overwegende dat Aquafin nv als tegenprestatie voor de in deze overeenkomst aangegane
verbintenissen een forfaitaire vergoeding zal betalen ten bedrage van 266,40 EUR;
Overwegende dat de overeenkomst zal worden aangegaan voor de ganse bestaansduur van de
rioolwaterzuiveringsinfrastructuur;
Overwegende dat deze overeenkomst het voorwerp zal uitmaken van een authentieke akte die ten
laatste binnen de 4 maanden na aanvang van de werken zal verleden 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, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen,
Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre,
René Jacobs, Ben Mattheus, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig artikel:

De overeenkomst tot het vestigen van erfdienstbaarheden, opgemaakt door Aquafin
nv, met betrekking tot het plaatsen van ondergrondse
rioolwaterzuiveringsinfrastructuur door Aquafin nv in de percelen kadastraal gekend
e
onder 3 afdeling sectie C nrs. 354g en 350c in het kader van het project “Collector
Messelbroek”, wordt goedgekeurd en maakt integraal deel uit van deze beslissing.

17 Ondertekening van de Burgemeestersconvenant.
Gelet op het feit dat het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC) in haar vijfde
Assessment Report (AR5) van 27 september 2013 heeft bevestigd dat de klimaatverandering
ondubbelzinnig is en dat het uiterst waarschijnlijk is dat de invloed van de mens de belangrijkste
oorzaak is van de waargenomen opwarming sinds het midden van de 20ste eeuw;
Gelet op het feit dat de Europese Unie op 9 maart 2007 het pakket Energie voor een Veranderende
Wereld heeft goedgekeurd, waarmee zij zich eenzijdig ertoe heeft verbonden haar CO2-uitstoot
tussen nu en 2020 met 20% te verminderen, door de energie-efficiëntie met 20% te verhogen en het
aandeel van duurzame energiebronnen in de totale energiemix tot 20% te verhogen (20-20-20doelstellingen);
Overwegende dat een van de prioriteiten van het Europese Actieplan voor Energie Efficiëntie de
oprichting van een ‘Covenant of Mayors’ (Burgemeestersconvenant) is;
Overwegende dat het Comité van de Regio’s van de Europese Unie de overtuiging is toegedaan dat
lokale en regionale overheden hun krachten dienen te bundelen, omdat multilevel governance een
effectief middel is om de efficiëntie van maatregelen tegen klimaatverandering te vergroten, en er
daarom voor pleit om ook regionale overheden bij het Burgemeestersconvenant te betrekken;
Overwegende dat de lokale en regionale overheden samen met de nationale overheden de
verantwoordelijkheid dragen voor het bestrijden van de opwarming van de aarde en zich dan ook
actief daarvoor moeten inzetten, ongeacht wat de andere partijen doen;
Overwegende dat steden en gemeenten via de door de burgers gebruikte producten en diensten
direct en indirect verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de broeikasgasemissies als gevolg van
het gebruik van energie in het kader van menselijke activiteiten;
Overwegende dat de Europese Unie de in het vooruitzicht gestelde emissiereductie alleen kan
realiseren als ook de lokale stakeholders, de burgers en hun organisaties daartoe een bijdrage
leveren;

Overwegende dat de lokale en regionale overheden, als bestuurslagen die het dichtst bij de burgers
staan, het voortouw dienen te nemen en het voorbeeld kunnen geven, en dat lokale initiatieven
kunnen bijdragen tot een concrete beperking van de broeikasgasemissies;
Overwegende dat heel wat maatregelen ter vermindering van de vraag naar energie, ter bevordering
van het gebruik van duurzame energie en ter bestrijding van de klimaatverandering onder de
bevoegdheden van de lokale overheden vallen of zonder de politieke steun van de lokale overheden
niet zouden kunnen worden uitgevoerd;
Overwegende dat lokale en regionale overheden in heel Europa de broeikasgasemissies helpen
verminderen door het opmaken van duurzame klimaatactieplannen incl. programma’s op het vlak van
duurzame mobiliteit, en door het stimuleren van het gebruik van duurzame energie;
Overwegende dat de provincie Vlaams-Brabant de ambitie heeft klimaatneutraal te worden;
Gelet op de vraag van de provincie Vlaams-Brabant aan de gemeenten om het
Burgemeestersconvenant te ondertekenen en zo mee te werken aan het realiseren van de provinciale
klimaatdoelstellingen;
Gelet op het feit dat de provincie Vlaams-Brabant door de Europese Commissie erkend is als
‘Coördinator van het Convenant’ in het kader van het Burgemeestersconvenant, en dus ondersteuning
zal bieden aan de steden en gemeenten bij elke stap van het Burgemeestersconvenant, zowel voor
de opmaak van het klimaatplan (inclusief een nulmeting) als voor de uitvoering en de
voortgangsrapporteringen;
Gelet op het feit dat de gemeente op 04 oktober 2013 het Vlaams-Brabantse Klimaatengagement
ondertekende, waarbij zij zich engageerde om een volgehouden, actief en ambitieus klimaatbeleid te
voeren;
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, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen,
Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre,
René Jacobs, Ben Mattheus, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad beslist om als gemeente het Burgemeestersconvenant (Covenant of
Mayors) te ondertekenen, en neemt kennis van bijhorende engagementen (zie bijlage
‘Burgemeestersconvenant’).
Art. 2.
Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant verbindt de gemeente zich ertoe
volgende engagementen na te komen:
- verder te gaan dan de EU-doelstellingen door de CO2-uitstoot op ons grondgebied tegen
2020 met ten minste 20% terug te dringen;
- een emissieberekening (CO2-nulmeting) uit te voeren die als uitgangspunt voor de
uitvoering van het actieplan moet dienen;
- het actieplan binnen een jaar na de formele ondertekening van het
Burgemeestersconvenant in te dienen;
- de nodige middelen in te zetten om de vereiste acties te kunnen ondernemen;
- het maatschappelijk middenveld op het grondgebied actief te betrekken bij het opstellen
van het klimaatactieplan;
- na de indiening van het actieplan minstens om de twee jaar een voortgangsrapport in te
dienen voor evaluatie-, toezicht- en controledoeleinden;
Art. 3.
De gemeenteraad geeft de burgemeester machtiging om het toetredingsformulier van het
Burgemeestersconvenant/Covenant Of Mayors te ondertekenen, tijdens het gezamenlijk
ondertekeningsmoment op 25 juni 2014.
Art. 4.
Een afschrift van dit besluit worden bezorgd aan de provincie Vlaams-Brabant, dienst
Leefmilieu, t.a.v. Els Cornelis, Provincieplein 1, 3010 Leuven. De provincie bezorgt de
toetredingsformulieren gebundeld aan Europa na 25 juni 2014.

18 Vaststelling wijze van gunning, goedkeuring raming en voorwaarden met betrekking tot de
opdracht:
Ophalen van het groente-, fruit- en tuinafval voor het dienstjaar 2015.

Gelet op 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 30.12.2013 betreffende de definiëring van het begrip
dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 43 § 2, 9 ° van het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
Gelet op de wet van 15.06.2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 5 en artikel 23;
Gelet op het koninklijk besluit van 15.07.2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, in
het bijzonder artikels 80 t/m 104;
Gelet op het koninklijk besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, in het bijzonder artikel 5 § 2 en
artikel 6 § 3;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het feit dat het contract met de ophaaldienst voor het groente-, fruit- en tuinafval op
31.12.2014 ten einde loopt;
Gelet op het bestek, 2014/DL-GFT voor het dienstjaar 2015, opgemaakt door de dienst leefmilieu;
Gelet op de raming ten bedrage van: € 138.000,00 (incl. BTW). Deze raming is indicatief;
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, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen,
Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre,
René Jacobs, Ben Mattheus, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Er wordt een prijsvraag gehouden voor: 'Het ophalen van GFT, gedurende het dienstjaar
2015'.
Art. 2.
De prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1 wordt geraamd op € 138.000,00 (incl.
BTW). Deze raming is indicatief.
Art. 3.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek
2014/DL-GFT en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.
Art. 4.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van een open aanbesteding.
Art. 5.
Het lastenboek 2014/DL-GFT en de raming worden goedgekeurd.
Art. 6.
De diensten te financieren met de kredieten te voorzien in het budget 2015.

19 Vaststelling wijze van gunning, goedkeuring raming en voorwaarden met betrekking tot de
opdracht:
Ophalen van het restafval voor het dienstjaar 2015.
Gelet op 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 30.12.2013 betreffende de definiëring van het begrip
dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 43 § 2, 9 ° van het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
Gelet op de wet van 15.06.2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 5 en artikel 23;
Gelet op het koninklijk besluit van 15.07.2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, in
het bijzonder artikels 80 t/m 104;
Gelet op het koninklijk besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, in het bijzonder artikel 5 § 2 en
artikel 6 § 3;

Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het feit dat het contract met de ophaaldienst voor restafval op 31.12.2014 ten einde loopt;
Gelet op het bestek, 2014/DL-restafval voor het dienstjaar 2014, opgemaakt door de dienst leefmilieu;
Gelet op de raming ten bedrage van: € 192.000,00 (incl. BTW). Deze raming is indicatief;
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, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen,
Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre,
René Jacobs, Ben Mattheus, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Er wordt een prijsvraag gehouden voor: 'Het ophalen van restafval, gedurende het dienstjaar
2015'.
Art. 2.
De prijs van de opdracht waarvan sprake in artikel 1 wordt geraamd op € 192.000,00 (incl.
BTW). Deze raming is indicatief.
Art. 3.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek
2014/DL-restafval en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.
Art. 4.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van een open aanbesteding.
Art. 5.
Het lastenboek 2014/DL-restafval en de raming worden goedgekeurd.
Art. 6.
De diensten te financieren met de kredieten te voorzien in het budget 2015.

Raadslid M. Van Torre vraagt namens de N-VA-fractie om het stemgedrag te notuleren voor
agendapunt 20.
‘De N-VA fractie keurt dit dossier goed vanuit het principe de “vervuiler betaalt” en om het
terugdringen van de afvalberg te bevorderen.
Wij vragen evenwel dat bij de invoering er aandacht geschonken wordt aan volgende punten:
- Het voeren van een goede informatiecampagne naar de bewoners toe;
- Het vinden van een oplossing voor families met kleine kinderen en ouderenzorg m.b.t. het
“pamperbeheer”;
- Er voor zorgen dat bij de overgang van zakken naar Diftar-containers de resterende
aangekochte zakken vergoed worden op het conto van het Diftarsysteem i.s.m. ECOWERF
zodat de inwoners geen geld verliezen;
- Het zoeken van een oplossing voor zwerfvuil en het sluikstorten.’

20 Beslissing betreffende de invoering van DifTar en de uitbreiding van de beheersoverdracht
van diverse afvalfracties.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen;
Overwegende dat gemeenten, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten, er zorg voor
moeten dragen dat de huishoudelijke afvalstoffen zo veel mogelijk worden voorkomen of hergebruikt,
op regelmatige tijdstippen worden opgehaald of op een andere wijze worden ingezameld, en nuttig
worden toegepast of verwijderd:
Overwegende dat ze daarbij 1°de gezondheid van de mens en het milieu moet gevrijwaard worden
tegen de schadelijke invloed van de productie en het beheer van afvalstoffen en 2°de uitputting van

hernieuwbare en niet-hernieuwbare hulpbronnen, de verspilling van materialen en energie in het
algemeen en de schadelijke gevolgen voor mens en milieu, verbonden aan materiaalgebruik en verbruik, moet tegengegaan worden;
Overwegende dat de invoering van het DifTar principe daar het beste instrument voor is, ook als
preventiemaatregel: een geïndividualiseerde rekening met een gedifferentieerde tarifering is het
regulariseringsinstrument bij uitstek voor de uitwerking van het beleidsprincipe “de vervuiler betaalt”.
Overwegende dat huishoudelijk afval (en daarmee gelijkgesteld bedrijfsafval) maximaal selectief dient
te worden ingezameld;
Gelet op het gemeentelijk beleidsplan, inzonderheid de actie 1419/005/002/001/001 (dienstjaar 2015);
Overwegende dat voor het geïndividualiseerd aanrekenen van aangeboden restafval en gft een
geautomatiseerde huis-aan-huis inzameling noodzakelijk is;
Overwegende dat zulk een automatisering impliceert dat de betreffende fracties door de burger
moeten aangeboden worden in daartoe ter beschikking gestelde containers, voorzien van een
elektronische gegevensdrager die toelaat de aanbieder te identificeren en de aangeboden
hoeveelheid te wegen en te registreren;
Overwegende dat voor het geïndividualiseerd aanrekenen van het op afroep aanbieden van grofvuil
een kost per aangeboden gewicht moet bepaald worden;
Gelet op de Vlaamse subsidieregeling voor diverse voorzieningen die deel uitmaken van het DifTarsysteem voor inzameling van huishoudelijk afval;
Overwegende dat afval – en materialen in de zin van het materialendecreet, bovendien een
gemeentegrensoverschrijdende aangelegenheid zijn;
Overwegende dat de gemeenten de mogelijkheid hebben beheersoverdracht te doen ten aanzien van
al deze verplichtingen ten voordele van een opdrachthoudende vereniging;
Gelet op het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28.11.2003 tot medeoprichting van en deelname
aan het Intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf, opgericht op 15.12.2003;
Gelet op de statuten van EcoWerf, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 15.01.2004 onder
nummer 04007002;
Overwegende dat de investering door EcoWerf in de benodigde materialen om de inzameling van
huisvuil, gft en grofvuil gedifferentieerd te kunnen tariferen, wordt afgeschreven op een termijn van 8
jaar;
Gelet op de mogelijke fracties waarvoor voor de inzameling en eventuele verwerking overdracht van
bevoegdheid kan gedaan worden;
Overwegende dat de stad Scherpenheuvel-Zichem reeds beheersoverdracht deed voor de inzameling
huis-aan-huis van papier & karton en pmd, van glas via de glasbakken, en van alle gebrachte fracties
op de containerparken, alsook voor de verwerking van huisvuil, grof vuil huis-aan-huis, groente-, fruiten tuinafval (gft), papier & karton, pmd, glas, kga, oud ijzer, snoeihout containerpark, gras & blad,
boomstronken, vlak glas, recycleerbaar en niet recycleerbaar bouwafval, sloophout, AEEA en droge
batterijen, doch nog niet van inzameling huis-aan-huis van huisvuil, gft en grofvuil noch voor de
verwerking van grofvuil containerpark, bermmaaisel, EPS, kolkenslib en veegslib, folies en
herbruikbare goederen en snoeihout;
Gelet op de eerdere diftarisering van het containerpak van Scherpenheuvel-Zichem;
Overwegende dat de stad Scherpenheuvel-Zichem het principe van “de vervuiler betaalt” volledig
onderschrijft en het DifTar systeem ook wenst in te voeren voor de inzameling huis-aan-huis van
huisvuil, gft en grofvuil;
Overwegende dat de stad Scherpenheuvel-Zichem als vennoot van het Intergemeentelijk milieubedrijf
Oost-Brabant maximaal van de diensten van EcoWerf wenst gebruik te maken;
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, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen,
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, Kenny Peeters,
Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Besluit:

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.
Art. 4.

In het kader van haar opdracht inzake duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen en haar deelname aan de opdrachthoudende vereniging EcoWerf, wordt de
beheersoverdracht uitgebreid tot:
Inzameling huis-aan-huis van huisvuil, grofvuil en gft en snoeihout
Verwerking grofvuil containerpark, EPS, snoeihout, folies en herbruikbare goederen.
Er wordt overgegaan tot de invoering van het geautomatiseerde DifTar-systeem op haar
grondgebied voor de inzameling van gewoon huisvuil en gft (en daarmee vergelijkbaar
bedrijfsafval) voor een termijn van 8 jaar, uit te voeren door EcoWerf.
De inzameling huis-aan-huis van grofvuil op afroep zal gebeuren, zes keer per jaar, en
daarvoor wordt een tarief per begonnen halve m³ alsmede een voorrijkost aangerekend.
De opdrachten/taken beschreven in de artikels 1, 2 en 3 zullen ten vroegste ingaan op
01.01.2016.

21 Vastlegging van het mandaat voor de algemene vergadering van EcoWerf op 18.06.2014.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij EcoWerf, een opdrachthoudende vereniging;
Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
van 06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de brief van 17.04.2014 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van
EcoWerf op 18.06.2014, die volgende agenda heeft:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering van 21.11.2013
3. Jaarverslag 2013
* Verslag van de activiteiten
* Jaarrekening per 31.12.2013 – verslag van de commissarisrevisor
* Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels
4. Verwerking van de resultaten
5. Decharge bestuurders
6. Opvraging provinciale bijdrage werkingskosten 2014 – cfr. artikel 15.1 van de statuten
7. Diversen;
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, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen,
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, Kenny Peeters,
Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de algemene vergadering van EcoWerf, een opdrachthoudende
vereniging, op18.06.2014 en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van
de volgende agendapunten worden goedgekeurd:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering van 21.11.2013
3. Jaarverslag 2013
* Verslag van de activiteiten
* Jaarrekening per 31.12.2013 – verslag van de commissarisrevisor
* Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels
4. Verwerking van de resultaten
5. Decharge bestuurders
6. Opvraging provinciale bijdrage werkingskosten 2014 – cfr. artikel 15.1 van de statuten

Art. 2.

Art. 3.

7. Diversen.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
EcoWerf van 18.06.2014 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van EcoWerf, Aarschotsesteenweg
210 te 3012 Leuven.

22 Vastlegging van het mandaat voor de algemene vergadering van Interleuven op 25.06.2014.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Interleuven, een dienstverlenende vereniging;
Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
van 06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering;
Gelet op de brief van 24.04.2014 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van
Interleuven op 25.06.2014 (19u00), die volgende agenda heeft:
1. Samenstelling van het bureau.
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 26.03.2014.
3. Goedkeuring ontwerp ‘beleidsnota 2014 – 2019’.
4. Verslag over de activiteiten 2013.
5. Jaarrekening per 31.12.2013 – verslag van de Commissaris-Revisor.
6. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten.
7. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor.
8. Provinciale bijdrage voor werkingskosten 2014 cfr. art. 14.1. van de statuten.
9. Diversen;
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, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen,
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, Kenny Peeters,
Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de algemene vergadering van Interleuven, een dienstverlenende
vereniging, op 25.06.2014 en de daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van
de volgende agendapunten worden goedgekeurd:
1.
Samenstelling van het bureau.
2.
Goedkeuring verslag algemene vergadering van 26.03.2014.
3.
Goedkeuring ontwerp ‘beleidsnota 2014 – 2019’.
4.
Verslag over de activiteiten 2013.
5.
Jaarrekening per 31.12.2013 – verslag van de Commissaris-Revisor.
6.
Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten.
7.
Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor.
8.
Provinciale bijdrage voor werkingskosten 2014 cfr. art. 14.1. van de statuten.
9.
Diversen.
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
Interleuven van 25.06.2014 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Interleuven, Brouwersstraat 6 te
3000 Leuven.

23 Vastlegging van het mandaat voor de algemene vergadering van IGO op 20.06.2014.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGO, dienstverlenende intergemeentelijke vereniging;
Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
van 06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging bij
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden
herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de email van 06.05.2014 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van IGO
op 20.06.2014, die volgende agenda heeft:
1.
Goedkeuring verslag vergadering 20-12-2013,
2.
Goedkeuring jaarverslag 2013,
3.
Goedkeuring jaarrekening 2013,
4.
Varia;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen,
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, Kenny Peeters,
Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de algemene vergadering van IGO op 20.06.2014 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
wordt goedgekeurd:
1.
Goedkeuring verslag vergadering 20-12-2013,
2.
Goedkeuring jaarverslag 2013,
3.
Goedkeuring jaarrekening 2013,
4.
Varia.
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van IGO
van 20.06.2014 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGO, Aarschotsesteenweg 212,
3010 Leuven.

24 Algemene vergadering Iverlek van 26.06.2014: goedkeuring agenda en mandaatverlening
aan vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Iverlek, opdrachthoudende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad;
Overwegende dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger op de algemene
vergadering dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de brief van 16.04.2014 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van Iverlek
op 26.06.2014, die volgende agenda heeft:
1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2013.

2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31.12.2013 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités
en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2013.
4. Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG.
5. Statutaire benoemingen.
6. Statutaire mededelingen.
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, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen,
Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Joris De Vriendt, Koen Vranken
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de algemene vergadering van Iverlek op 26.006.2014 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
wordt goedgekeurd:
1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2013.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31.12.2013 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en
waarderingsregels).
3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de
regionale bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het
boekjaar 2013.
4. Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG.
5. Statutaire benoemingen.
6. Statutaire mededelingen.
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Iverlek
van 26.06.2014 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Iverlek, Brusselsesteenweg
199, 9090 Melle.

25 Algemene vergadering IGS Hofheide van 17.06.2014: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGS Hofheide, opdrachthoudende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de brief van 15.04.2014 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van IGS
Hofheide op 17.06.2014, die volgende agenda heeft:
1.
Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2013.
2.
Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2013.
3.
Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
4.
Afwerking van het gebouw en de omgevingsaanleg.
5.
Werking van het crematorium.
6.
Varia.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,

Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen,
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, Kenny Peeters,
Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de algemene vergadering van IGS Hofheide op 17.06.2014 en de
daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
wordt goedgekeurd:
1.
Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van
18.12.2013.
2.
Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2013.
3.
Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
4.
Afwerking van het gebouw en de omgevingsaanleg.
5.
Werking van het crematorium.
6.
Varia.
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van IGS
Hofheide van 17.06.2014 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGS Hofheide, Jennekensstraat
5, 3221 Holsbeek.

26 Algemene vergadering Finilek van 26.06.2014: goedkeuring agenda en mandaatverlening
aan vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Finilek, dienstverlenende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de brief van 25.03.2014 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van Finilek
op 26.06.2014, die volgende agenda heeft:
1. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2013.
2. Verslag van het toezichtscomité van de vereniging in deelneming.
3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2013.
4. Goedkeuring van de jaarrekening 2013 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en
toelichting).
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor.
6. Statutaire benoemingen.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen,
Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Joris De Vriendt, Koen Vranken
Besluit:

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

De volgende agenda voor de algemene vergadering van Finilek op 26.06.2014 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
wordt goedgekeurd:
1.
Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2013.
2.
Verslag van het toezichtscomité van de vereniging in deelneming.
3.
Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2013.
4.
Goedkeuring van de jaarrekening 2013 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en
toelichting).
5.
Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor.
6.
Statutaire benoemingen.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Finilek
van 26.06.2014 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Finilek, p/a Intermix,
Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.

27 Algemene vergadering Cipal van 13.06.2014: goedkeuring agenda en mandaatverlening aan
vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Cipal, dienstverlenende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van Cipal op 13.06.2014, die volgende
agenda heeft:
1.
Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2.
Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige
jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013, afgesloten op 31 december 2013
3.
Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013, afgesloten
op 31 december 2013
4.
Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde
jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013, afgesloten op 31 december 2013
5.
Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013,
afgesloten op 31 december 2013
6.
Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2013
7.
Vervanging van de op voordracht van de gemeente Brasschaat benoemde bestuurder
8.
Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
9.
Rondvraag
10.
Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen,
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, Kenny Peeters,
Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de algemene vergadering van Cipal op 13.06.2014 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
wordt goedgekeurd:

1.
2.

Art. 2.

Art. 3.

Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013, afgesloten op 31
december 2013
3.
Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013,
afgesloten op 31 december 2013
4.
Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013, afgesloten op 31
december 2013
5.
Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2013,
afgesloten op 31 december 2013
6.
Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2013
7.
Vervanging van de op voordracht van de gemeente Brasschaat benoemde bestuurder
8.
Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
9.
Rondvraag
10. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Cipal
van 13.06.2014 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Cipal, Cipalstraat, 2440 Geel.

28 Het aanstellen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van EcoWerf op
18.06.2014.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij EcoWerf, een opdrachthoudende vereniging;
Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
van 06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de brief van 17.04.2014 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van
EcoWerf op 18.06.2014;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
Marie Jeanne Hendrickx (vertegenwoordiger)
Marie Jeanne Hendrickx
Ja:
25
Neen:
1
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Marie Jeanne Hendrickx, wonende te Maasstraat 3, 3272 Messelbroek ScherpenheuvelZichem, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te
nemen aan de algemene vergadering van EcoWerf op 18.06.2014.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van EcoWerf, Aarschotsesteenweg
210 te 3012 Leuven.

29 Het aanstellen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Interleuven
op 25.06.2014.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Interleuven, een dienstverlenende vereniging;
Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
van 06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een

algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling
van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering;
Gelet op de brief van 24.04.2014 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van
Interleuven op 25.06.2014 (19u00);
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
Marie Jeanne Hendrickx (vertegenwoordiger))
Marie Jeanne Hendrickx
Ja:
25
Neen:
1
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Marie Jeanne Hendrickx, wonende te Maasstraat 3, 3272 Messelbroek ScherpenheuvelZichem, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te
nemen aan de algemene vergadering van Interleuven op 25.06.2014.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Interleuven, Brouwersstraat 6 te
3000 Leuven.

30 Het aanstellen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IGO op
20.06.2014.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGO, een dienstverlenende intergemeentelijke
vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging bij
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden
herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de email van 06.06.2014 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van IGO
op 20.06.2014;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Willy Cortens (vertegenwoordiger);
Willy Cortens
Ja:
24
Neen:
1
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
1
Besluit:
Art. 1.
Willy Cortens, wonende te Bredestraat 13, 3271 Scherpenheuvel-Zichem,
gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen
aan de algemene vergadering van IGO op 20.06.2014.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGO, Aarschotsesteenweg 212
te 3010 Leuven.

31 Algemene vergadering IGS Hofheide van 17.06.2014: aanstelling van een
vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGS Hofheide, opdrachthoudende vereniging;

ste

de

Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de brief van 15.04.2014 met de officiële uitnodiging tot de gewone algemene vergadering
van IGS Hofheide op 17.06.2014;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Ben Mattheus (vertegenwoordiger)
Ben Mattheus
Ja:
19
Neen:
7
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Ben Mattheus, wonende te Eikeveldstraat 31, 3272 Scherpenheuvel-Zichem,
gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen
aan de gewone algemene vergadering van IGS Hofheide op 17.06.2014.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van IGS Hofheide, Jennekensstraat
5, 3221 Holsbeek.

32 Algemene vergadering Finilek van 26.06.2014: aanstelling van een vertegenwoordiger en
een plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Finilek, dienstverlenende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de brief van 25.03.2014 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van Finilek
op 26.06.2014;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Ben Mattheus (vertegenwoordiger)
- Lieve Renders (plaatsvervangend vertegenwoordiger)
Ben Mattheus
Ja:
19
Neen:
7
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Lieve Renders
Ja:
25
Neen:
1
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Ben Mattheus, gemeenteraadslid, wonende te Eikeveldstraat 31, 3272 ScherpenheuvelZichem, gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger en Lieve Renders,
schepen, wonende te Groenstraat 53, 3270 Scherpenheuvel-Zichem, wordt aangeduid als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de algemene
vergadering van Finilek op 26.06.2014.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Finilek, p/a Intermixt,
Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.

33 Algemene vergadering Cipal van 13.06.2014: aanstelling van een vertegenwoordiger en een
plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Cipal, dienstverlenende vereniging;
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een dienstverlenende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van Cipal op 13.06.2014;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Ben Mattheus (vertegenwoordiger)
- Geert Janssens (plaatsvervangend vertegenwoordiger)
Ben Mattheus
Ja:
19
Neen:
7
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Geert Janssens
Ja:
26
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Ben Mattheus, wonende te Eikeveldstraat 31, 3272 Scherpenheuvel-Zichem,
gemeenteraadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger en Geert Janssens, wonende te
Ten Bosch 14, 3271 Scherpenheuvel-Zichem, voorzitter gemeenteraad, wordt aangeduid als
plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de algemene
vergadering van Cipal op 13.06.2014.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Cipal, Cipalstraat, 2440 Geel.

M1 Mondelinge vraag van raadslid K. Peeters betreffende de huisvuilzakken.
Mondelinge vraag van raadslid K. Peeters aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb een vraag m.b.t. de huisvuilzakken. In sommige buurtwinkels, b.v. de Carrefour Market in
Testelt, worden de huisvuilzakken € 0,50 duurder verkocht dan op het stadhuis en het OCMW. Is dit
wettelijk, mag dit, kan dit?’
Antwoord van de burgemeester:
‘Dit mag niet.’
Antwoord van schepen N. Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik weet niet of ze een kleine fee mogen vragen of niet. Normaal is het € 20 per rol. We zullen dat laten
nakijken of dit mag of niet. Als er nog winkels zijn mag je dit direct doorgeven en moet je niet wachten
tot de volgende gemeenteraad.’

M2 Mondelinge vraag van raadslid K. Peeters betreffende distels op een braakliggend perceel.
Mondelinge vraag van raadslid K. Peeters aan het college van burgemeester en schepenen:
‘De oude rijkswachtkazerne in Scherpenheuvel, naast de drie woninkjes, daar ligt een braakliggend
perceel dat niet is onderhouden en de distels staan daar al in het zaad.’
Antwoord van schepen N. Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:

‘Dat mag ook doorgegeven worden, daar worden PV’s voor gemaakt. De eigenaars worden eerst
aangeschreven om er iets aan te doen. Wij krijgen regelmatig vragen van mensen over distels en
dergelijke. Zij worden eerst aangemaand en indien noodzakelijk wordt er PV opgemaakt. Dit staat in
het veldwetboek.’
Vraag van raadslid J. De Vriendt:
‘Gebeurt dit nog regelmatig?’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Ja, dit komt regelmatig ter sprake op overleg met politie. Dit is typisch de periode dat de politie daar
mee bezig is.’

M3 Mondelinge vraag van raadslid J. De Vriendt betreffende de Lekdreef.
Mondelinge vraag van raadslid J. De Vriendt aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Het zijn weer fantastische tijden voor de ijskarren in de Lekdreef, maar ook fantastische tijden voor
het afval in de Lekdreef. De vuilbakken zitten overvol. Deze vuilbakken worden wel op gezette tijden
leeg gemaakt. Maar wat mij is opgevallen is dat heel wat van dat afval op de grond beland. Maar als
de zakken worden leeggemaakt wordt het afval daarrond niet meegenomen.’
Antwoord van schepen M. Van meeuwen:
‘Dat is ’s anderdaags opgelost. Dinsdag was dat weg.’
Antwoord van raadslid J. De Vriendt:
‘Dus dinsdag is dat opgelost.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb daar een mail over gehad. Ik heb dat onmiddellijk doorgegeven en dat was hetzelfde wat u zei.’
Antwoord van de secretaris:
‘Dat stond zelfs in de planning voor dinsdag. Dinsdagmorgen zijn ze dat gaan opruimen omdat het
maandag zo druk was in de dreef en op dinsdagmorgen is daar niemand zodat ze dat allemaal
konden opruimen.’
Antwoord van raadslid J. De Vriendt:
‘Ik denk dat men toch eens moet bekijken hoe men dat op een vlottere en efficiëntere manier kan
doen. Maar goed dat is een zaak van organisatie en beheer. Maar wat wel het achterliggend effect is,
is dat de stad de lasten heeft en de lusten voor Golazo zijn. Ik heb in het verleden al verschillende
keren voorgesteld om de dreef te onteigenen zodanig dat we het concept daar kunnen optimaliseren.
Ik had dan ook graag geweten, hier mag schriftelijk op geantwoord worden, wat het de stad jaarlijks
kost om de dreef te onderhouden, de kostprijs van de zakken, de manuren om de dreef te
onderhouden, het onderhoud van de banken en dit voor de afgelopen 5 jaar.’

M4 Mondelinge vraag van raadslid J. De Vriendt betreffende het schilderen van belijning op
gemeentelijke wegen.
Mondelinge vraag van raadslid J. De Vriendt aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Het is mooi weer geweest. De gewestelijke overheid heeft hiervan gebruik gemaakt om de
wegmarkeringen en witte strepen opnieuw te schilderen. Ik heb de indruk dat aan de gemeentelijke
wegen niet zoveel gebeurt. Ik had graag geweten wat het beleid van de schepen hieromtrent is.
Gebeurt dit jaarlijks? Gaat men dit deze zomer nog doen? En welk budget heeft men hiervoor
voorzien in de huidige begroting?’
Antwoord van schepen M. Van Meeuwen namens het college van burgemeester en schepenen:
‘We zullen dat schriftelijk beantwoorden.’

Antwoord van raadslid J. De Vriendt.
‘U kan daar niet op antwoorden. Het is goed dat u schriftelijk antwoordt. Ik had graag gehad dat dit
besproken werd in de gemeentelijke verkeerscel en dan graag ook het advies hierover ontvangen.
Duidelijke verkeerssignalisatie is belangrijk om betwisting te voorkomen.’
Antwoord van de burgemeester:
‘Ik weet dat recent nog het kruispunt Weg Messelbroek - Tiensestraat geschilderd is. Onze mensen
zijn daar mee bezig. Met de zebrapaden zijn ze ook bezig. School Averbode heeft men ook nog recent
gedaan.’

M5 Mondelinge vraag van raadslid R. Jacobs betreffende een eerder gestelde vraag.
Mondelinge vraag van raadslid R. Jacobs aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik weet dat de ambtelijke molen traag maar zeker maalt. Ik heb twee maanden geleden een vraag
gesteld maar ik heb nog altijd geen schriftelijk antwoord gekregen. Het gaat over de weg die
verdwenen is, ‘de weg is weg’.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘De administratie is daar mee bezig. We hebben al een aantal plaatsbezoeken gedaan. Dat antwoord
gaat komen.’

M6 Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre betreffende de Veldstraat.
Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb niet zozeer een vraag maar wel twee meldingen. Op de Veldstraat, als men van de
Houwaarstraat komt, liggen er een aantal afwateringsroosters. Die liggen daar zeer gevaarlijk. Als
men daar op rijdt, slaat dit naar boven. En dan diametraal aan de andere zijde van Veldstraat aan de
Groenhoef daar ligt een metalen rooster. Dit rooster werd bijna volledig stuk gereden door de
dagwerkers. De tractors van nu zijn immers veel zwaarder. Ook hier is het gevaarlijk om schade op te
lopen met een privévoertuig.’

M7 Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre betreffende de affichepalen.
Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik ben eens gaan kijken naar de verschillende affichepalen voor de verenigingen, waar we prat en fier
op mogen zijn. Als je dit nu gaat bekijken is dit eigenlijk een ‘vuile boel’. De affiches hangen half los,
zijn gedateerd. Daarom de vraag om dit op regelmatige basis op orde te zetten zodat het terug
aantrekkelijk wordt voor een vereniging om daar affiches op te hangen, nadat ze natuurlijk toelating
hebben gekregen.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik had begrepen dat dat eigenlijk op gezette tijdstippen gebeurt. In het verleden was dit toch zo dat de
losse en oude affiches verwijderd werden.’
Antwoord van raadslid M. Van Torre.
‘Op dit moment zien ze er niet uit en nu het toeristisch seizoen begonnen is, is het belangrijk dat dit er
aantrekkelijk uitziet. Daarnaast zou ook het reglement opnieuw moeten aangehangen worden. Dit is
op verschillende plaatsen niet meer duidelijk zichtbaar/leesbaar.’

M8 Mondelinge vraag van raadslid M. Vancauwenbergh betreffende de vuilzakken.
Mondelinge vraag van raadslid M. Vancauwenbergh aan het college van burgemeester en schepenen:

‘Ik had ook alleen een melding. Er zijn verschillende bewoners die hun ongenoegen uiten over de
slechte kwaliteit van de vuilzakken, dat ze dun zijn en vlug scheuren.’

M9 Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven betreffende de Lekdreef.
Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik ben blij met de vraag van raadslid J. De Vriendt. Ik kom ook regelmatig in de Lekdreef. Ik heb
vastgesteld dat de vogels, kauwen, regelmatig vuilnis uit de vuilbakken pikken en dan laten vallen.
Kan er geen klepje voorzien worden in het midden van de vuilbakken?’
Antwoord van schepen N. Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Een klepje in het midden van een vuilbak is om te vermijden dat mensen huishoudelijk afval in de
vuilbakken deponeren. Maar goed als het ook helpt om de vogels weg te houden, kan dit.’

M10
Mondelinge vraag van raadslid A. Claes betreffende het pleintje aan het kerkhof te
Schoonderbuken.
Mondelinge vraag van raadslid A. Claes aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Is het mogelijk om een vuilbak te zetten op het graspleintje aan het kerkhof in Schoonderbuken? De
inwoners zeiden dat er vroeger één stond en dat hij nu verdwenen is. Is het eventueel mogelijk om
daar een bank te zetten?’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘U bedoelt het pleintje rechts voor de ingang van het kerkhof. Dit pleintje is niet onze eigendom. U
bedoelt om ergens ter hoogte van dat pleintje, eventueel op de stoep, een vuilbak te zetten. Als er
vroeger één stond, kan die misschien terug gezet worden. We zullen dit bekijken.’

De vergadering wordt gesloten om 22.00 uur.
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting.
Op bevel,
Gemeentesecretaris

Voorzitter van de gemeenteraad
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Geert Janssens

