Gemeenteraad: zitting van 23 juni 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;
Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen, Allessia Claes,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Joris De Vriendt, Sara De Kock: Raadsleden;
Hans Verboven: Raadslid verontschuldigd voor 1, 2, 3, 4, 5, 6;
Jan Boeckx: Raadslid

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 26.05.2014;
Overwegende dat raadslid A. Claes opmerkt dat het antwoord gegeven op haar mondelinge vraag
tijdens de vorige zitting niet correct is, het pleintje aan het kerkhof te Schoonderbuken is wel eigendom
van de stad;
Overwegende dat de burgemeester antwoordt dat hij zich vergist heeft en dat het pleintje aan het
kerkhof te Schoonderbuken inderdaad eigendom is van de stad;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen,
Allessia Claes, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Rob Jacquemyn
Besluit:
Enig art. De notulen van de zitting van 26.05.2014 worden goedgekeurd.

2

Goedkeuring verslag van de commissaris-revisor met betrekking tot de jaarrekening 2013
en goedkeuring van de jaarrekening 2013 van het AGB Patrimonium ScherpenheuvelZichem.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de eigen beslissing van 05.12.2013 tot goedkeuring van de statuten van het Autonoom
Gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem;
Overwegende dat het agendapunt ‘Goedkeuring activiteitenverslag 2013 en vaststelling jaarrekening
2013’ in zitting van 12.06.2014 van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf
Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem werd uitgesteld en dat het derhalve noodzakelijk is het
agendapunt uit te stellen tot de eerstvolgende gemeenteraadszitting;
Gelet op de bespreking;
Gaat over tot de stemming betreffende het uitstellen van dit agendapunt;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,

Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Koen Vranken,
Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het agendapunt ‘Goedkeuring verslag van de commissaris-revisor met betrekking tot de
jaarrekening 2013 en goedkeuring van de jaarrekening 2013 van het AGB Patrimonium
Scherpenheuvel-Zichem’ wordt uitgesteld.
Art. 2.
Dit besluit wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant.

3

Kennisneming van het activiteitenverslag 2013 van het AGB Patrimonium ScherpenheuvelZichem.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat het agendapunt ‘Goedkeuring activiteitenverslag 2013 en vaststelling jaarrekening
2013’ agendapunt in zitting van 12.06.2014 van de raad van bestuur van het Autonoom
Gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem werd uitgesteld en dat het derhalve
noodzakelijk is het agendapunt uit te stellen tot de eerstvolgende gemeenteraadszitting;
Gelet op de bespreking;
Gaat over tot de stemming betreffende het uitstellen van dit agendapunt;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Koen Vranken,
Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art. Het agendapunt ‘Kennisneming van het activiteitenverslag 2013 van het AGB Patrimonium
Scherpenheuvel-Zichem’ wordt uitgesteld.

4

Vaststelling van het retributiereglement op het schoolzwemmen in het onderwijs ingericht
door stad Scherpenheuvel-Zichem als schoolbestuur.

Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25.02.1997;
Gelet op omzendbrief BaO/2000/4 ‘zwemmen’ waarin o.m. vermeld wordt dat sinds het schooljaar
2000-2001 elk kind in het lager onderwijs recht heeft op één schooljaar gratis zwemmen, wat betekent
dat het schoolbestuur voor elke leerling gedurende één schooljaar de kosten voor het vervoer naar en
van het zwembad en de kosten van de toegangsprijs tot het zwembad draagt;
Overwegende dat volgens omzendbrief BaO/2007/05 ‘kostenbeheersing in het basisonderwijs’ het
zwemmen buiten het schooljaar gratis zwemmen valt onder de scherpe maximumfactuur;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de begrippen
gezondheidstoezicht en sociale voordelen van 24.07.1991, in het bijzonder hoofdstuk II;
Gelet op het decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau van 30.11.2007;
Gelet op het retributiereglement op het gebruik van de stedelijke sportinfrastructuur, goedgekeurd
door de gemeenteraad in zitting van 23.10.2013 waardoor de onderwijsinstellingen binnen
Scherpenheuvel-Zichem per leerling, per zwembeurt een retributie van € 0,50 dienen te betalen;
Overwegende dat deze retributie wordt geïndexeerd overeenkomstig artikel 2 van bovengenoemd
besluit;

Overwegende dat gebruik van het stedelijk zwembad voor het schoolzwemmen gelijk staat aan het ter
beschikking stellen van de voor het publiek toegankelijke gemeentelijke infrastructuur, wat betekent
dat dit een sociaal voordeel is, waardoor een overeenkomstige retributie moet geheven worden voor
het schoolzwemmen in het stedelijk onderwijs;
Overwegende dat het wenselijk is om een vrijstelling te voorzien voor de leerlingen van het 6de
leerjaar van het stedelijk onderwijs;
Gelet op het overleg met de schoolraad op 22.10.2013;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Koen Vranken,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Paul Boschmans, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Vanaf het schooljaar 2014-2015 wordt een retributie geheven op het schoolzwemmen in het
onderwijs ingericht door stad Scherpenheuvel-Zichem als schoolbestuur.
Art. 2.
De retributie voor het schoolzwemmen wordt berekend overeenkomstig het
retributiereglement op het gebruik van de stedelijke sportinfrastructuur, vastgesteld door de
gemeenteraad in zitting van 23.10.2013.
Art. 3.
De bijdrage is verschuldigd door al wie overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek (rechtstreeks
of onrechtstreeks) gehouden is tot betaling van de kosten in het kader van de plicht tot
levensonderhoud, opvoeding en opleiding van het kind.
Art. 4.
De leerlingen van het 6de leerjaar van het stedelijk onderwijs worden vrijgesteld van deze
retributie.
Art. 5.
De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
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Aanwending van het lestijdenpakket voor het schooljaar 2014-2015.

Gelet op het decreet van de Vlaamse Raad van 27.03.1991 betreffende de rechtspositie van sommige
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor
leerlingenbegeleiding;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25.02.1997;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17.06.1997 betreffende personeelsformatie in het
gewoon basisonderwijs;
Gelet op de omzendbrief BaO/2005/9 betreffende de personeelsformatie in het gewoon
Basisonderwijs;
Gelet op het decreet betreffende medezeggenschap in het gesubsidieerd onderwijs van 23.10.1991;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;
Overwegende dat de Stedelijke Basisschool, Teekbroek 22 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem over 412
lestijden uit het pakket voor het kleuteronderwijs en over 525 lestijden uit het pakket voor het lager
onderwijs beschikt;
Gelet op het advies van de schoolraad van 06.05.2014;
Gelet op de onderhandelingen die ter zake gevoerd werden in het Afzonderlijk Bijzonder
Onderhandelingscomité voor het gesubsidieerd officieel onderwijs van 24.04.2014 met het tot stand
komen van een protocol van akkoord tot gevolg;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Koen Vranken,
Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Neen:

Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het lestijdenpakket schooljaar 2014-2015 goed te keuren.
Art. 2.
Het lestijdenpakket schooljaar 2014-2015 wordt aangewend als volgt:
Het lestijdenpakket vangt aan op 01.09.2014.
Lestijdenpakket kleuteronderwijs
1. organisatie kleuterklassen
Telling 01.02.2014: Totaal aantal kleuters: 282
Telling 1 februari 2014
Vestiging

Geboortejaar
2011

Geboortejaar
2010

Geboortejaar
2009

Geboortejaar
2008

TOTAAL

Testelt

22

22

33

19

96

Keiberg

14

20

23

16

73

Zichem

15

16

21

17

69

Scherpenheuvel

5

9

16

14

44

Raming klassituaties 2014-2015
Vestiging

Geboortejaar
2012

Geboortejaar
2011

Geboortejaar
2010

Geboortejaar
2009

TOTAAL

Testelt

25

27

22

34

108

Keiberg

20

19

19

23

81

Zichem

20

16

22

22

80

Scherpenheuvel

10

12

7

15

44

beschikbare gesubsidieerde lestijden: 411
Organisatie klassen
Testelt
Keiberg
Zichem
Scherpenheuvel

5 klassen
4 klassen
4 klassen
3 klassen

Uren bewegingsopvoeding
TOTAAL LESTIJDEN NODIG:

120 lestijden
96 lestijden
96 lestijden
72 lestijden
27 lestijden
411 lestijden

Lestijden nodig 411 – lestijden beschikbaar 411 = 0 lestijden ten laste van het
schoolbestuur
2. Beleidsondersteuning
Vorige jaren werd er steeds 12 u beleidsondersteuning voor het kleuteronderwijs ingericht.
Gezien de grote noodzaak van ondersteuning in de lagere school wordt, zoals vorig
schooljaar, deze 12 u beleidsondersteuning verschoven naar de lagere school.
3. Aanvullende uren kinderverzorging
Beschikbare gesubsidieerde uren: 18/32
Lestijdenpakket lager onderwijs

Telling 01.02.2014: Totaal aantal leerlingen lagere school:
Telling 1 februari 2014
Vestiging

klas 1

klas 2

Klas 3

Klas 4

Klas 5

Klas 6

TOTAAL

Testelt

35

20

32

18

25

25

155

Keiberg

22

20

26

17

20

14

119

Zichem

25

23

19

18

16

12

113

EINDTOTAAL

387

Raming klassituaties 2014-2015
Vestiging

klas 1

klas 2

Klas 3

Klas 4

Klas 5

Klas 6

TOTAAL

Testelt

20

35

21

32

18

25

151

Keiberg

20

22

19

26

17

19

123

Zichem

17

25

23

19

18

17

119

EINDTOTAAL

393

Testelt: Gelet op het grote aantal kinderen in het tweede leerjaar van Testelt (35 leerlingen)
de
en het 4 leerjaar van Testelt (32 leerlingen) moeten we hier telkens 2 klassen inrichten.
Beschikbare gesubsidieerde lestijden: 525
Organisatie klassen
Testelt
8 klassen
Keiberg
6 klassen
Zichem
6 klassen

192 lestijden
144 lestijden
144 lestijden

Lichamelijke opvoeding
Katholieke Godsdienst
Zorguren

24 lestijden
17 lestijden
16 lestijden

TOTAAL NODIG :

537 lestijden

Totaal nodig 537 – totaal beschikbaar 525 – 12 u beleidsondersteuning =
0 lestijden ten laste van het schoolbestuur

Extra omkadering
omkadering scholengemeenschap
Doordat we met een andere scholen een scholengemeenschap vormen, krijgen we een
extra omkadering van 47 punten.
1. omkadering zorgcoördinator
Voor de omkadering van zorgcoördinator zijn er 120 punten beschikbaar.
2. omkadering ICT-coördinatie
Voor deze ICT-coördinatie zijn er dit schooljaar 33 punten ter beschikking
3. omkadering administratieve medewerker
Voor de administratieve omkadering zijn er 109 punten beschikbaar.

Algemene organisatie

1. Organisatie Lichamelijke Opvoeding
24 lestijden door bijzondere leermeester lichamelijke opvoeding, aangevuld met lestijden
gegeven door titularis tot de grens van 2 lestijden per week per klas.
2. Organisatie lestijden Godsdienst – N.C.Z. – Cultuurbeschouwing
Katholieke Godsdienst
Testelt
6 cursussen
Keiberg
6 cursussen
Zichem
5 cursussen
TOTAAL
17 cursussen x 3 = 51 lestijden (17 uit lestijdenpakket, overige uren zijn
gesubsidieerd)
Niet-Confessionle-Zedenleer
(vermoedelijke toestand volgend schooljaar)
Testelt
Keiberg
Zichem
TOTAAL

6 cursussen
6 cursussen
5 cursussen
17 cursussen x 3 = 51 lestijden (alles gesubsidieerd)

3. Beleidsondersteuning
Hier stel ik voor om zoals vorige jaren 24 lestijden beleidsondersteuning lager onderwijs te
organiseren + verschuiving van 12 lestijden kleuteronderwijs naar lagere school.
4. Aanwezigheid van de leerlingen en prestaties onderwijzend personeel.
1. Het aantal uren dat de school geopend is blijft ongewijzigd (cf. beslissing ‘98-’99)
Kleuteronderwijs: 28 lestijden van 50 minuten + verplichte opening toezicht
Lager Onderwijs: 29 lestijden van 50 minuten + verplichte opening toezicht
2. de prestaties van het personeel vallen binnen de grenzen van de huidige wetgeving.
(BaO/97/8 van 17-06-’97)
Per voltijds ambt van het lager onderwijs wordt 1 extra lestijd besteed aan
zorgverbreding.
De prestaties vallen boven het minimum van 24 lestijden en onder de maximumgrens
van 28 lestijden per week.
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Goedkeuring facultatieve vrije dagen schooljaar 2014-2015.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van de Vlaamse Raad van 27.03.1991 betreffende de rechtspositie van sommige
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor
leerlingenbegeleiding;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25.02.1997;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17.06.1997 betreffende personeelsformatie in het
gewoon basisonderwijs;
Gelet op de omzendbrief BaO/97/7 van 17.06.1997 betreffende de personeelsformatie in het Gewoon
Basisonderwijs;
Gelet op het decreet betreffende medezeggenschap in het gesubsidieerd onderwijs van 23.10.1991;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17.04. 1991 tot organisatie van het schooljaar in
het basisonderwijs, in het deeltijds onderwijs en in het onderwijs voor sociale promotie georganiseerd,
erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap;
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;
Gelet op het advies van de schoolraad van 06.05.2014;
Gelet op de onderhandelingen die ter zake gevoerd werden in het afzonderlijk bijzonder
onderhandelingscomité voor het gesubsidieerd officieel onderwijs van 24.04.2014 met het tot stand
komen van een protocol van akkoord tot gevolg;

Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Koen Vranken,
Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art.
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De facultatieve vrije dagen voor schooljaar 2014-2015 goed te keuren.
Maandag 10.11.2014
Donderdag 30.04.2015.

Goedkeuring extra-muros activiteiten schooljaar 2014-2015.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van de Vlaamse Raad van 27.03.1991 betreffende de rechtspositie van sommige
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor
leerlingenbegeleiding;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25.02.1997;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17.06.1997 betreffende personeelsformatie in het
gewoon basisonderwijs;
Gelet op de omzendbrief BaO/2005/9 betreffende de personeelsformatie in het gewoon
Basisonderwijs;
Gelet op het decreet betreffende medezeggenschap in het gesubsidieerd onderwijs van 23.10.1991;
Gelet op de omzendbrief BaO/2001/13 betreffende de extra-muros activiteiten;
Gelet op de omzendbrief BaO/2007/05 betreffende de kostenbeheersing in het basisonderwijs in het
bijzonder punt 3.3.;
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;
Gelet op het advies van de schoolraad van 06.05.2014;
Gelet op de onderhandelingen die ter zake gevoerd werden in het ABOC voor het gesubsidieerd
officieel onderwijs van 24.04.2014 met het tot stand komen van een protocol van akkoord tot gevolg;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art.

De extra-murosactiviteiten voor schooljaar 2104-2015 goed te keuren.
Testelt
Datum:
Van 15.09.2014 tot en met 19.09.2014
Plaats:
Reigersnest Koksijde
Keiberg
Datum:
Van 22.09.2014 tot en met 26.09.2014
Plaats:
Plattelandsklas Sint-Jan-In-Eremo
Zichem
Datum:
Van 06.10.2014 tot en met 10.10.2014
Plaats:
Plattelandsklas Sint-Jan-In-Eremo
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Goedkeuring van het gebruikersreglement voor het onderhoud van de grasvelden ten
behoeve van verenigingen.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23.10.2013 betreffende het retributiereglement
onderhoud van grasvelden ten behoeve van verenigingen;
Gelet op het advies van de sportraad;
Overwegende dat het wenselijk is om voor het onderhoud van grasvelden een gebruikersreglement op
te stellen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art. Het gebruikersreglement voor het onderhoud van de grasvelden ten behoeve van
verenigingen wordt goedgekeurd als volgt:
Artikel 1: Onder het onderhoud van grasvelden wordt verstaan het maaien, ‘sleuren’ of
wellen van grasvelden.
Artikel 2: De te maaien grasvelden, parkings en/of aanpalende terreinen worden bepaald
door het schepencollege.
Artikel 3: Het te maaien grasveld moet makkelijk bereikbaar zijn voor een tractor met maaiinstallatie.
Artikel 4: Het te maaien grasveld moet vrij zijn van hindernissen en voorwerpen. Indien
schade toegebracht wordt aan de maai-installatie omwille van achtergelaten materialen op
het terrein worden de kosten voor de reparatie van de installatie doorgerekend aan de
verenigingen die het terrein gebruiken.
Artikel 5: Parkings en/of aanpalende terreinen worden gratis gemaaid indien de gronden
eigendom zijn van of gehuurd worden door de gemeente EN indien dit kan gebeuren met
dezelfde maai-installatie EN indien dit kan gebeuren aansluitend op een maaibeurt van een
grasveld. In alle andere gevallen dient per maaibeurt betaald te worden.
Artikel 6: Elke vereniging waarvoor een terrein gemaaid wordt, duidt een contactpersoon aan
i.v.m. het maaien van hun terrein(en). Zij geven aan de technische uitvoeringsdienst een
gsm-nummer en mailadres door van deze persoon.
Artikel 7: De onderhoudsbeurten waarvoor per kalenderjaar betaald wordt, worden
uitgevoerd in de tweede helft van de week. De technische uitvoeringsdienst maakt een
standaard weekplanning op. Deze weekplanning kan aangepast worden omwille van de
weersomstandigheden.
Artikel 8: De communicatie met de technische uitvoeringsdienst gebeurt via mail naar
magazijn@scherpenheuvel-zichem.be.
Artikel 9: Een extra onderhoudsbeurt dient uiterlijk tijdens de week voorafgaand aan de
onderhoudsbeurt aangevraagd te worden via een mail aan magazijn@scherpenheuvelzichem.be.
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Goedkeuring van het reglement betreffende de toekenning van een subsidie voor
kinderopvang in Scherpenheuvel-Zichem.

Gelet op artikel 42 van het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de wet van 14.11.1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen;

Gelet op het decreet houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters van
20.04.2012;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering houdende de vergunningsvoorwaarden en het
kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters van 22.11.2013;
Gelet op het reglement betreffende de toekenning van een subsidie voor kinderopvang in
Scherpenheuvel-Zichem, goedgekeurd in de gemeenteraad van 05.12.2013;
Overwegende dat de terminologie in het gemeentelijk reglement van 05.12.2013 moet aangepast
worden aan de nieuwe terminologie van het decreet van 20.04.2012;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het reglement betreffende de toekenning van een subsidie voor kinderopvang in
Scherpenheuvel-Zichem wordt goedgekeurd als volgt.
Het reglement betreffende de toekenning van een subsidie voor kinderopvang
1. De gemeente geeft een subsidie voor kinderopvang aan volgende initiatieven die
gevestigd zijn op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem:
- de gezinsopvang die aangesloten is bij een organisator voor gezinsopvang
- de gezinsopvang in het bezit van een vergunning van Kind en Gezin
- de groepsopvang in het bezit van een vergunning van Kind en Gezin (met uitzondering van
de stedelijke initiatieven).
2. De subsidie bedraagt jaarlijks:
- € 150 per gezinsopvang die ressorteert onder een organisator voor gezinsopvang
- € 150 per gezinsopvang in het bezit van een vergunning van Kind en Gezin
- € 150 per groepsopvang in het bezit van een vergunning van Kind en Gezin
- € 20 per opvangplaats beperkt tot het jaarlijks gemiddelde van de hoogste bezetting per
kwartaal desgevallend afgerond naar de naasthogere eenheid en beperkt tot de maximale
voltijdse bezetting.
3. De subsidie wordt toegekend voor de werking gedurende het kalenderjaar voorafgaand
aan de datum van de aanvraag (referteperiode). Periodes met een tijdsduur korter dan één
jaar worden niet gesubsidieerd.
4. De subsidie wordt rechtstreeks uitbetaald aan de in art. 1 bedoelde gezinsopvang en aan
de begunstigde groepsopvang. Onrechtmatig toegekende subsidies worden teruggevorderd.
5. De aanvraag tot subsidiëring wordt gericht aan het College van Burgemeester en
Schepenen door middel van een formulier dat hiertoe door het stadsbestuur ter beschikking
gesteld wordt. Ze moet worden ingediend vóór 1 juli volgend op de referteperiode.
6. a) voor gezinsopvang en groepsopvang in het bezit van een vergunning van Kind en
Gezin dient de aanvraag vergezeld te zijn van volgende bewijsstukken:
- vergunning van Kind en Gezin
- verklaring op erewoord van de continue werking gedurende de referteperiode
- kopie van de presentielijst op een willekeurige datum per kwartaal die de hoogste bezetting
in dat kwartaal weergeeft.
b) voor gezinsopvang aangesloten bij een organisator voor gezinsopvang zullen de volgende
bewijsstukken door de gemeentelijke dienst welzijn aangevraagd worden bij de organisator:
- vergunning van de organisator voor gezinsopvang
- bewijs van aansluiting van de gezinsopvang bij de organisator voor gezinsopvang
- bewijs van continue werking gedurende de referteperiode

- kopie van de presentielijst op een willekeurige datum per kwartaal die de hoogste bezetting
in dat kwartaal weergeeft.

Art. 2.

7. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de subsidie.
De gemeenteraadsbeslissing van 05.12.2013 betreffende de toekenning van een subsidie
voor kinderopvang in Scherpenheuvel-Zichem wordt opgeheven.

Raadslid M. Van Torre vraagt namens de N-VA-fractie om het stemgedrag te notuleren voor
agendapunt 9.
‘De N-VA fractie wenst erop te wijzen dat de goedkeuring van dit reglement, dat hier goedgekeurd zal
worden ook door onze fractie, enkel de wijzigingen van de benamingen betreft zoals wettelijk voorzien.
Wij wensen niet dat externen denken als ze dit lezen dat wij het huidig reglement herzien omdat daar
in feite ook subsidies instaan. ’
10 Voorstel tot meerwerken voor de 4 lopende RUP's (woonlinten Bredeveldstraat, N10-Oost,
Oude Baan-n127 en KMO-zone Schuttersveld) in het kader van het raamcontract R.O. voor
verschillende gemeentelijke RUP's.
Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening;
Gelet op het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan goedgekeurd door de deputatie van Vlaams-Brabant
op 11.01.2007;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16.01.2006 waarbij
studiebureau Arcadis Gedas n.v. (thans Arcadis Belgium n.v.) werd aangesteld als “ontwerper
planning” voor het opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en de adviesvorming in
de uitwerking van het gemeentelijk beleid;
Gelet op de beslissing van 16.09.2013 van het college van burgemeester en schepenen waarbij
principieel akkoord werd gegaan met de meerwerken (extra studiekosten ten gevolge van
aanpassingen door o.a. nieuwe wetgeving: integratie screeningsnota’s, opmaken register planschade
en planbaten, motivatietekst herbevestigd agrarisch gebied), ten bedrage van € 16.008,56 (inclusief
BTW), voor de nog verder te behandelen RUP’s (woonlinten Bredeveldstraat, Oude Baan-N127, N10Oost en KMO-zone Schuttersveld);
Overwegende dat tijdens de plenaire vergadering bleek dat het aangewezen is om naast deze vier
lopende RUP’s tevens drie bijkomende compenserende RUP’s op te stellen om de ruimtebalans in
evenwicht te houden;
Overwegende dat het studiebureau op 12.05.2014 liet weten dat de drie compenserende RUP’s
kunnen gereduceerd worden tot twee compenserende RUP’s (één locatie voor compensatie landbouw
i.f.v. de RUP’s KMO-zone Schuttersveld en N10-Oost en één locatie voor compensatie parkgebied
voor het RUP Bredeveldstraat);
Gelet op de beslissing van 19.05.2014 van het college van burgemeester en schepenen waarbij
principieel akkoord werd gegaan met het opstellen van twee compenserende RUP’s (één locatie voor
compensatie landbouw i.f.v. de RUP’s KMO-zone Schuttersveld en N10-Oost en één locatie voor
compensatie parkgebied voor het RUP Bredeveldstraat);
Overwegende dat de kostprijs voor deze compenserende RUP’s € 45.683,32 (inclusief BTW)
bedraagt;
Overwegende dat de totale kostprijs van de meerwerken voor de vier verder te behandelen RUP’s
(€ 16.241,60 + € 45.683,32) = € 61.942,92 (inclusief BTW – bedragen aangepast aan de index 2013)
bedraagt;
Overwegende dat de gemeenteraad zich dient uit te spreken over deze meerwerken aangezien de
20% bijkomende opdrachten, waartoe het college bevoegd is, al werd overschreden;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Paul Boschmans, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen

Besluit:
Art. 1.
Akkoord te gaan met de meerwerken, ten bedrage van € 61.924,92 (inclusief BTW), voor de
nog vier verder te behandelen RUP’s (woonlinten Bredeveldstraat, Oude Baan-N127, N10Oost en KMO-zone Schuttersveld).
Art. 2.
De kosten voor deze meerwerken worden via budgetwijziging (herschikking van de
bedragen in het meerjarenplan voor de verdere uitvoering van de RUP’s) voorzien in het
budget 2014.
Art. 3.
Afschrift van deze beslissing zal voor verder gevolg toegevoegd worden aan het dossier.

11 Goedkeuring van een ontwerpakte met betrekking tot de verkoop van de twee percelen
wegoverschot langs de Frans Smeyersstraat.
Gelet op de vraag van Brandhof & Van Gorp, geassocieerde notarissen, Guido Gezellestraat 21 te
3290 Diest, namens de eigenaars van de achterliggende percelen, tot aankoop van twee perceeltjes
e
wegoverschot, gelegen Frans Smeyersstraat, 6 afdeling sectie C nrs. 69/02 en 71/02 en eigendom
van de stad Scherpenheuvel-Zichem;
Overwegende dat het aangewezen is deze percelen onderhands te verkopen daar door de aankoop
van deze percelen, de achterliggende percelen na samenvoeging bereikbaar zal zijn via de openbare
weg;
Overwegende dat er geen openbare nutsleidingen liggen op het perceel;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 31.05.2010 waarbij
principieel akkoord gegaan werd met de verkoop van de percelen wegoverschot, gelegen Frans
e
Smeyersstraat, 6 afdeling sectie C nrs. 69/02 en 71/02 aan de eigenaars van de achterliggende
percelen;
Gelet op het schattingsverslag van 17.02.2011, opgemaakt door dhr. Chris Coenen, eerstaanwezend
inspecteur van het ontvangkantoor van de registratie te Diest, waarbij de waarde werd bepaald op
800,- EUR voor het perceel nr. 69/02 en 350,- EUR voor het perceel nr. 71/02;
Gelet op de ontwerpakte, opgemaakt door notariskantoor Jan Van Gorp & Thierry Arnauts,
geassocieerde notarissen, Guido Gezellestraat 21 te 3290 Diest;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
e
Art. 1.
De percelen wegoverschot, gelegen Frans Smeyersstraat, 6 afdeling sectie C nrs. 69/02 en
71/02 worden verkocht aan de eigenaars van de achterliggende percelen tegen de
verkoopprijs van 1.150,- EUR zoals bepaald in het schattingsverslag.
Art. 2.
De ontwerpakte, opgemaakt door notariskantoor Jan Van Gorp & Thierry Arnauts,
geassocieerde notarissen, Guido Gezellestraat 21 te 3290 Diest, wordt goedgekeurd en
maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Art. 3.
Alle kosten verbonden aan deze verkoop zijn ten laste van de kopers.

M1 Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven betreffende de oprichting van een commissie
voor financiën.
Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Het zal de meerderheid niet ontgaan zijn dat bij de vorige regionale verkiezingen in ScherpenheuvelZichem er een ware aardverschuiving gebeurd is. Als we dit zouden vertalen naar de

gemeenteraadsverkiezingen dan zou deze zijde van de tafel een meerderheid kunnen vormen maar
dit geheel terzijde.
Mijn vraag: is het geen vaststelling dat het draagvlak van de bevolking voor deze meerderheid erg
gekrompen is? Wordt het geen tijd om de belangrijke beslissingen voor de toekomst te nemen met
een breed draagvlak?
En dan kom ik terug op onze vraag om een commissie voor financiën op te richten want alleen gaat u
er niet uit geraken. Wij steken nogmaals onze helpende hand uit om in een serene sfeer te helpen.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘We nemen nota van uw vraag.’

M2 Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre betreffende een krantenartikel omtrent de
fiscus en lokale besturen.
Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Op 18/06 stond er een artikel in de Standaard: ‘Fiscus pleegt hold-up op Vlaamse steden’. Het gaat er
dus over dat de inkomsten die de stad gaat verwerven door de fiscus zullen belast worden. Is het
bestuur daarvan op de hoogte. Is daar een schrijven over gesteld. Zou dit van toepassing kunnen zijn
op onze stad?’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb het artikel niet gelezen.’
Antwoord van de secretaris:
‘Ik heb het artikel gelezen en ben in allerijl naar de financieel beheerder gegaan om te vragen of wij
daar ook onder vallen maar tot op heden niet.’
Antwoord van schepen N. Bergmans:
‘Wij hebben daar geen schrijven van ontvangen.’
Antwoord van schepen MJ Hendrickx namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Het ging over bepaalde gemeentes die controle hebben gehad. Maar binnen VVSG is dit thema
uiteraard opgenomen omdat de VVSG de vertegenwoordiger is van alle gemeenten. Zij zijn
gesprekken aan het voeren aangaande deze materie.’

M3 Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre betreffende onderhoud van het paadje naar de
Diestsestraat.
Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb de stadsroute gedaan die de geschiedenis vertelt van de basiliek en al wat errond zit. Men
heeft de moeite gedaan om een poortje te maken via de Diestsestraat en een pad aan te leggen. Het
paadje is werkelijk niet meer toegankelijk. Daarmee bedoel ik dat er veel onkruid begint over te
groeien. Als u dat dus terug aantrekkelijk zou willen maken.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘U bedoelt de erfgoedwandeling. Ja, we zullen dit doorgeven.’

Gesloten zitting
12 Aanstelling van een stagiair - brandweerman - vrijwilliger bij de vrijwillige brandweerdienst
(1).
Gelet op het organiek reglement van de vrijwillige brandweerdienst;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13.02.2014 houdende de vacantverklaring van drie
betrekkingen van stagiair - brandweermannen (-vrouwen) - vrijwilligers bij de vrijwillige
brandweerdienst, te begeven bij aanwerving;
Overwegende dat de gemeenteraad in dezelfde zitting heeft beslist om tevens een wervingsreserve
van drie jaar aan te leggen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 24.02.2014 waarbij
beslist werd dat de kandidaturen dienen toe te komen op 31.03.2014;
Overwegende dat de bekendmaking is gebeurd door een aankondiging in de volgende
bekendmakingskanalen:
Aanplakking stadhuis
De Streekkrant/De Zondag
Stadsinfo
Gemeentelijke website: www.scherpenheuvel-zichem.be
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14.04.2014 houdende de
aanstelling van de leden van de examencommissie;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14.04.2014 houdende het
afsluiten van de kandidatenlijst van stagiair - brandweerman (-vrouw) - vrijwilliger bij de vrijwillige
brandweerdienst waaruit blijkt dat er twaalf kandidaturen ingediend zijn waarvan er elf overeenkomstig
de voorwaarden zijn toegelaten tot het examen;
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;
Gelet op de M.O. van 17.11.2000 betreffende de toepassing van de wet van 29.07.1991 betreffende
de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen op besluiten van provinciale en
gemeentelijke overheden, inzonderheid wat betreft de onderrichtingen voor bij geheime stemming
genomen beslissingen;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 10.06.2014 kennis heeft
genomen van de processen-verbaal van het examen van 10.05.2014 waaruit blijkt dat volgende zeven
kandidaten geslaagd zijn voor zowel de selectieproeven inzake lichamelijke geschiktheid als voor de
mondelinge selectieproef:
Peter Excelmans
Oude Tiensebaan 132
3270 Scherpenheuvel-Zichem
Bart Van Aerschot
Oude Leuvensebaan 63
3460 Bekkevoort
Seppe Exelmans
Veststraat 51
3271 Scherpenheuvel-Zichem
Jo Hoes
Lobbensestraat 219
3271 Scherpenheuvel-Zichem
Liesbeth Reynders
Lobbensestraat 219
3271 Scherpenheuvel-Zichem
Bram Stroobants
Witteweg 2
3460 Bekkevoort
Niki De Cock
Nassaustraat 10
3271 Scherpenheuvel-Zichem
Gelet op volgende uitslag van de mondelinge selectieproef (op 100 punten):
Punten
Niki De Cock
Nassaustraat 10
3271 Scherpenheuvel-Zichem
85
Bram Stroobants
Witteweg 2
3460 Bekkevoort
81
Jo Hoes
Lobbensestraat 219
3271 Scherpenheuvel-Zichem
80
Seppe Exelmans
Veststraat 51
3271 Scherpenheuvel-Zichem
76
Peter Excelmans
Oude Tiensebaan 132
3270 Scherpenheuvel-Zichem
75
Liesbeth Reynders Lobbensestraat 219
3271 Scherpenheuvel-Zichem
70
Bart Van Aerschot
Oude Leuvensebaan 63 3460 Bekkevoort
65
Overwegende dat voornoemde kandidaten voldoen aan alle andere aanwervings- en
toelatingsvoorwaarden;
Overwegende evenwel dat in toepassing van artikel 10, punt 2, van het organiek reglement de
kandidaat uiterlijk zes maanden na het einde van de stage dient te wonen in een zone die toelaat om
binnen de vijf minuten na een oproep de kazerne te bereiken;
Gezien de individuele dossiers van de kandidaten ter beschikking hebben gelegen van de raadsleden,
met inbegrip van de door de kandidaten ingeroepen elementen om hun kandidaatstelling te
verantwoorden, zodanig dat de raadsleden de gelegenheid hebben gehad over te gaan tot het
onderzoek van de titels en verdiensten van de kandidaten;
Gelet op artikel 149 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
Voor de eerste aanstelling als stagiair - brandweerman - vrijwilliger bij de vrijwillige brandweerdienst
wordt Niki De Cock voorgedragen vermits hij slaagde voor alle selectieproeven inzake lichamelijke
geschiktheid en bovendien de beste score behaalde voor de mondelinge selectieproef;
Gaat over tot de geheime stemming;
Niki De Cock

Ja:
23
Bram Stroobants
Ja:
0
Jo Hoes
Ja:
0
Seppe Exelmans
Ja:
0
Peter Excelmans
Ja:
0
Liesbeth Reynders
Ja:
0
Bart Van Aerschot
Ja:
0
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
1
Besluit:
Art. 1.
Niki De Cock, geboren op 26.07.1979 te Diest en wonende Nassaustraat 10 te 3271
Scherpenheuvel-Zichem, die de volstrekte meerderheid der stemmen behaalde, wordt
aangesteld als stagiair - brandweerman bij de vrijwillige brandweerdienst.
Art. 2.
Aan betrokkene wordt een dienstnemingscontract voor de duur van de stage (één jaar),
ingaande op 01.08.2014, ter ondertekening voorgelegd.
Art. 3.
Betrokkene dient uiterlijk zes maanden na het einde van de stage te wonen in een zone die
toelaat om binnen de vijf minuten na een oproep de kazerne te bereiken.
Art. 4.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie VlaamsBrabant.

13 Aanstelling van een stagiair - brandweerman - vrijwilliger bij de vrijwillige brandweerdienst
(2).
Gelet op het organiek reglement van de vrijwillige brandweerdienst;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13.02.2014 houdende de vacantverklaring van drie
betrekkingen van stagiair - brandweermannen (-vrouwen) - vrijwilligers bij de vrijwillige
brandweerdienst, te begeven bij aanwerving;
Overwegende dat de gemeenteraad in dezelfde zitting heeft beslist om tevens een wervingsreserve
van drie jaar aan te leggen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 24.02.2014 waarbij
beslist werd dat de kandidaturen dienen toe te komen op 31.03.2014;
Overwegende dat de bekendmaking is gebeurd door een aankondiging in de volgende
bekendmakingskanalen:
Aanplakking stadhuis
De Streekkrant/De Zondag
Stadsinfo
Gemeentelijke website: www.scherpenheuvel-zichem.be
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14.04.2014 houdende de
aanstelling van de leden van de examencommissie;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14.04.2014 houdende het
afsluiten van de kandidatenlijst van stagiair - brandweerman (-vrouw) - vrijwilliger bij de vrijwillige
brandweerdienst waaruit blijkt dat er twaalf kandidaturen ingediend zijn waarvan er elf overeenkomstig
de voorwaarden zijn toegelaten tot het examen;
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;
Gelet op de M.O. van 17.11.2000 betreffende de toepassing van de wet van 29.07.1991 betreffende
de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen op besluiten van provinciale en
gemeentelijke overheden, inzonderheid wat betreft de onderrichtingen voor bij geheime stemming
genomen beslissingen;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 10.06.2014 kennis heeft
genomen van de processen-verbaal van het examen van 10.05.2014 waaruit blijkt dat volgende zeven

kandidaten geslaagd zijn voor zowel de selectieproeven inzake lichamelijke geschiktheid als voor de
mondelinge selectieproef:
Peter Excelmans
Oude Tiensebaan 132
3270 Scherpenheuvel-Zichem
Bart Van Aerschot
Oude Leuvensebaan 63
3460 Bekkevoort
Seppe Exelmans
Veststraat 51
3271 Scherpenheuvel-Zichem
Jo Hoes
Lobbensestraat 219
3271 Scherpenheuvel-Zichem
Liesbeth Reynders
Lobbensestraat 219
3271 Scherpenheuvel-Zichem
Bram Stroobants
Witteweg 2
3460 Bekkevoort
Niki De Cock
Nassaustraat 10
3271 Scherpenheuvel-Zichem
Gelet op volgende uitslag van de mondelinge selectieproef (op 100 punten):
Punten
Niki De Cock
Nassaustraat 10
3271 Scherpenheuvel-Zichem
85
Bram Stroobants
Witteweg 2
3460 Bekkevoort
81
Jo Hoes
Lobbensestraat 219
3271 Scherpenheuvel-Zichem
80
Seppe Exelmans
Veststraat 51
3271 Scherpenheuvel-Zichem
76
Peter Excelmans
Oude Tiensebaan 132
3270 Scherpenheuvel-Zichem
75
Liesbeth Reynders Lobbensestraat 219
3271 Scherpenheuvel-Zichem
70
Bart Van Aerschot
Oude Leuvensebaan 63 3460 Bekkevoort
65
Overwegende dat voornoemde kandidaten voldoen aan alle andere aanwervings- en
toelatingsvoorwaarden;
Overwegende evenwel dat in toepassing van artikel 10, punt 2, van het organiek reglement de
kandidaat uiterlijk zes maanden na het einde van de stage dient te wonen in een zone die toelaat om
binnen de vijf minuten na een oproep de kazerne te bereiken;
Gezien de individuele dossiers van de kandidaten ter beschikking hebben gelegen van de raadsleden,
met inbegrip van de door de kandidaten ingeroepen elementen om hun kandidaatstelling te
verantwoorden, zodanig dat de raadsleden de gelegenheid hebben gehad over te gaan tot het
onderzoek van de titels en verdiensten van de kandidaten;
Gelet op artikel 149 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
Gelet op onze beslissing van heden betreffende de aanstelling van Niki De Cock als stagiair brandweerman - vrijwilliger bij de vrijwillige brandweerdienst;
Voor de tweede aanstelling als stagiair - brandweerman - vrijwilliger bij de vrijwillige brandweerdienst
wordt Bram Stroobants voorgedragen vermits hij slaagde voor alle selectieproeven inzake lichamelijke
geschiktheid en bovendien de tweede beste score behaalde voor de mondelinge selectieproef;
Gaat over tot de geheime stemming;
Bram Stroobants
Ja:
23
Jo Hoes
Ja:
0
Seppe Exelmans
Ja:
0
Peter Excelmans
Ja:
0
Liesbeth Reynders
Ja:
0
Bart Van Aerschot
Ja:
0
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
1
Besluit:
Art. 1.
Bram Stroobants, geboren op 18.02.1990 te Diest en wonende Witteweg 2 te 3460
Bekkevoort, die de volstrekte meerderheid der stemmen behaalde, wordt aangesteld als
stagiair - brandweerman bij de vrijwillige brandweerdienst.
Art. 2.
Aan betrokkene wordt een dienstnemingscontract voor de duur van de stage (één jaar),
ingaande op 01.08.2014, ter ondertekening voorgelegd.
Art. 3.
Betrokkene dient uiterlijk zes maanden na het einde van de stage te wonen in een zone die
toelaat om binnen de vijf minuten na een oproep de kazerne te bereiken.
Art. 4.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie VlaamsBrabant.

14 Aanstelling van een stagiair - brandweerman - vrijwilliger bij de vrijwillige brandweerdienst
(3).
Gelet op het organiek reglement van de vrijwillige brandweerdienst;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13.02.2014 houdende de vacantverklaring van drie
betrekkingen van stagiair - brandweermannen (-vrouwen) - vrijwilligers bij de vrijwillige
brandweerdienst, te begeven bij aanwerving;
Overwegende dat de gemeenteraad in dezelfde zitting heeft beslist om tevens een wervingsreserve
van drie jaar aan te leggen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 24.02.2014 waarbij
beslist werd dat de kandidaturen dienen toe te komen op 31.03.2014;
Overwegende dat de bekendmaking is gebeurd door een aankondiging in de volgende
bekendmakingskanalen:
Aanplakking stadhuis
De Streekkrant/De Zondag
Stadsinfo
Gemeentelijke website: www.scherpenheuvel-zichem.be
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14.04.2014 houdende de
aanstelling van de leden van de examencommissie;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14.04.2014 houdende het
afsluiten van de kandidatenlijst van stagiair - brandweerman (-vrouw) - vrijwilliger bij de vrijwillige
brandweerdienst waaruit blijkt dat er twaalf kandidaturen ingediend zijn waarvan er elf overeenkomstig
de voorwaarden zijn toegelaten tot het examen;
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;
Gelet op de M.O. van 17.11.2000 betreffende de toepassing van de wet van 29.07.1991 betreffende
de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen op besluiten van provinciale en
gemeentelijke overheden, inzonderheid wat betreft de onderrichtingen voor bij geheime stemming
genomen beslissingen;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 10.06.2014 kennis heeft
genomen van de processen-verbaal van het examen van 10.05.2014 waaruit blijkt dat volgende zeven
kandidaten geslaagd zijn voor zowel de selectieproeven inzake lichamelijke geschiktheid als voor de
mondelinge selectieproef:
Peter Excelmans
Oude Tiensebaan 132
3270 Scherpenheuvel-Zichem
Bart Van Aerschot
Oude Leuvensebaan 63
3460 Bekkevoort
Seppe Exelmans
Veststraat 51
3271 Scherpenheuvel-Zichem
Jo Hoes
Lobbensestraat 219
3271 Scherpenheuvel-Zichem
Liesbeth Reynders
Lobbensestraat 219
3271 Scherpenheuvel-Zichem
Bram Stroobants
Witteweg 2
3460 Bekkevoort
Niki De Cock
Nassaustraat 10
3271 Scherpenheuvel-Zichem
Gelet op volgende uitslag van de mondelinge selectieproef (op 100 punten):
Punten
Niki De Cock
Nassaustraat 10
3271 Scherpenheuvel-Zichem
85
Bram Stroobants
Witteweg 2
3460 Bekkevoort
81
Jo Hoes
Lobbensestraat 219
3271 Scherpenheuvel-Zichem
80
Seppe Exelmans
Veststraat 51
3271 Scherpenheuvel-Zichem
76
Peter Excelmans
Oude Tiensebaan 132
3270 Scherpenheuvel-Zichem
75
Liesbeth Reynders Lobbensestraat 219
3271 Scherpenheuvel-Zichem
70
Bart Van Aerschot
Oude Leuvensebaan 63
3460 Bekkevoort
65
Overwegende dat voornoemde kandidaten voldoen aan alle andere aanwervings- en
toelatingsvoorwaarden;
Overwegende evenwel dat in toepassing van artikel 10, punt 2, van het organiek reglement de
kandidaat uiterlijk zes maanden na het einde van de stage dient te wonen in een zone die toelaat om
binnen de vijf minuten na een oproep de kazerne te bereiken;
Gezien de individuele dossiers van de kandidaten ter beschikking hebben gelegen van de raadsleden,
met inbegrip van de door de kandidaten ingeroepen elementen om hun kandidaatstelling te
verantwoorden, zodanig dat de raadsleden de gelegenheid hebben gehad over te gaan tot het
onderzoek van de titels en verdiensten van de kandidaten;

Gelet op artikel 149 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
Gelet op onze beslissing van heden betreffende de aanstelling van Niki De Cock en Bram Stroobants
als stagiair - brandweerman - vrijwilliger bij de vrijwillige brandweerdienst;
Voor de derde aanstelling als stagiair - brandweerman - vrijwilliger bij de vrijwillige brandweerdienst
wordt Jo Hoes voorgedragen vermits hij slaagde voor alle selectieproeven inzake lichamelijke
geschiktheid en bovendien de derde beste score behaalde voor de mondelinge selectieproef;
Gaat over tot de geheime stemming;
Jo Hoes
Ja:
23
Seppe Exelmans
Ja:
0
Peter Excelmans
Ja:
0
Liesbeth Reynders
Ja:
0
Bart Van Aerschot
Ja:
0
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
1
Besluit:
Art. 1.
Jo Hoes, geboren op 09.10.1985 te Diest en wonende Lobbensestraat 219 te 3271
Scherpenheuvel-Zichemt, die de volstrekte meerderheid der stemmen behaalde, wordt
aangesteld als stagiair - brandweerman bij de vrijwillige brandweerdienst.
Art. 2.
Aan betrokkene wordt een dienstnemingscontract voor de duur van de stage (één jaar),
ingaande op 01.08.2014, ter ondertekening voorgelegd.
Art. 3.
Betrokkene dient uiterlijk zes maanden na het einde van de stage te wonen in een zone die
toelaat om binnen de vijf minuten na een oproep de kazerne te bereiken.
Art. 4.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie VlaamsBrabant.

15 Vaststelling wervingsreserve van stagiair - brandweerman - vrijwilliger bij de vrijwillige
brandweerdienst.
Gelet op het organiek reglement van de vrijwillige brandweerdienst;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13.02.2014 houdende de vacantverklaring van drie
betrekkingen van stagiair - brandweermannen (-vrouwen) - vrijwilligers bij de vrijwillige
brandweerdienst, te begeven bij aanwerving;
Overwegende dat de gemeenteraad in dezelfde zitting heeft beslist om tevens een wervingsreserve
van drie jaar aan te leggen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 24.02.2014 waarbij
beslist werd dat de kandidaturen dienen toe te komen op 31.03.2014;
Overwegende dat de bekendmaking is gebeurd door een aankondiging in de volgende
bekendmakingskanalen:
Aanplakking stadhuis
De Streekkrant/De Zondag
Stadsinfo
Gemeentelijke website: www.scherpenheuvel-zichem.be
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14.04.2014 houdende de
aanstelling van de leden van de examencommissie;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14.04.2014 houdende het
afsluiten van de kandidatenlijst van stagiair - brandweerman (-vrouw) - vrijwilliger bij de vrijwillige
brandweerdienst waaruit blijkt dat er twaalf kandidaturen ingediend zijn waarvan er elf overeenkomstig
de voorwaarden zijn toegelaten tot het examen;
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;
Gelet op de M.O. van 17.11.2000 betreffende de toepassing van de wet van 29.07.1991 betreffende
de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen op besluiten van provinciale en

gemeentelijke overheden, inzonderheid wat betreft de onderrichtingen voor bij geheime stemming
genomen beslissingen;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 10.06.2014 kennis heeft
genomen van de processen-verbaal van het examen van 10.05.2014 waaruit blijkt dat volgende zeven
kandidaten geslaagd zijn voor zowel de selectieproeven inzake lichamelijke geschiktheid als voor de
mondelinge selectieproef:
Peter Excelmans
Oude Tiensebaan 132
3270 Scherpenheuvel-Zichem
Bart Van Aerschot
Oude Leuvensebaan 63
3460 Bekkevoort
Seppe Exelmans
Veststraat 51
3271 Scherpenheuvel-Zichem
Jo Hoes
Lobbensestraat 219
3271 Scherpenheuvel-Zichem
Liesbeth Reynders
Lobbensestraat 219
3271 Scherpenheuvel-Zichem
Bram Stroobants
Witteweg 2
3460 Bekkevoort
Niki De Cock
Nassaustraat 10
3271 Scherpenheuvel-Zichem
Gelet op volgende uitslag van de mondelinge selectieproef (op 100 punten):
Punten
Niki De Cock
Nassaustraat 10
3271 Scherpenheuvel-Zichem
85
Bram Stroobants
Witteweg 2
3460 Bekkevoort
81
Jo Hoes
Lobbensestraat 219
3271 Scherpenheuvel-Zichem
80
Seppe Exelmans
Veststraat 51
3271 Scherpenheuvel-Zichem
76
Peter Excelmans
Oude Tiensebaan 132
3270 Scherpenheuvel-Zichem
75
Liesbeth Reynders
Lobbensestraat 219
3271 Scherpenheuvel-Zichem
70
Bart Van Aerschot
Oude Leuvensebaan 63
3460 Bekkevoort
65
Overwegende dat voornoemde kandidaten voldoen aan alle andere aanwervings- en
toelatingsvoorwaarden;
Overwegende evenwel dat in toepassing van artikel 10, punt 2, van het organiek reglement de
kandidaat uiterlijk zes maanden na het einde van de stage dient te wonen in een zone die toelaat om
binnen de vijf minuten na een oproep de kazerne te bereiken;
Gezien de individuele dossiers van de kandidaten ter beschikking hebben gelegen van de raadsleden,
met inbegrip van de door de kandidaten ingeroepen elementen om hun kandidaatstelling te
verantwoorden, zodanig dat de raadsleden de gelegenheid hebben gehad over te gaan tot het
onderzoek van de titels en verdiensten van de kandidaten;
Gelet op artikel 149 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de bespreking;
Gelet op onze beslissing van heden betreffende de aanstelling van Niki De Cock, Bram Stroobants en
Jo Hoes als stagiair - brandweerman - vrijwilliger bij de vrijwillige brandweerdienst;
Overwegende dat de andere kandidaten moet opgenomen worden in de wervingsreserve;
Gaat over tot de geheime stemming;
Ja:
24
Neen:
0
Onthouding:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
De hierna volgende kandidaten worden opgenomen in de wervingsreserve voor de
betrekking van stagiair - brandweerman - vrijwilliger, die geldig is tot 01.07.2017:
Peter Excelmans
Oude Tiensebaan 132
3270 Scherpenheuvel-Zichem
Bart Van Aerschot
Oude Leuvensebaan 63
3460 Bekkevoort
Seppe Exelmans
Veststraat 51
3271 Scherpenheuvel-Zichem
Liesbeth Reynders
Lobbensestraat 219
3271 Scherpenheuvel-Zichem
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie VlaamsBrabant.

De vergadering wordt gesloten om 20.50 uur.
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting.
Op bevel,

Gemeentesecretaris

Voorzitter van de gemeenteraad

Liesbeth Verdeyen

Geert Janssens

