Gemeenteraad: zitting van 11 september 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, 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
Manu Claes: Burgemeester verontschuldigd voor 11;
Rob Jacquemyn: Raadslid verontschuldigd voor 10, 11, 12, 13, 14, B2, M1, M2,
M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14;
Marc Decat: Raadslid verontschuldigd voor M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8,
M9, M10, M11, M12, M13, M14

De Voorzitter van de gemeenteraad, Geert Janssens, opent de vergadering om 20.00 uur.
B1 Aanstelling van een raadslid ter vervanging van Sofie Coomans.
Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 08.07.2011, inzonderheid de artikelen 8, 15 en 58;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid de artikelen 7, 11, 15 en 16;
Gelet op de mededeling van Geert Janssens, voorzitter van de gemeenteraad, waarbij hij meldt dat hij
op 06.09.2014 een brief ontvangen heeft houdende het ontslag als gemeenteraadslid van Sofie
Coomans;
Gelet op het proces-verbaal van 14.10.2012 van de algemene telling van de stemmen en
zeteltoewijzing bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2012 waaruit blijkt dat Kenny Peeters de
eerste opvolger is op de lijst nr. 4 waartoe het te vervangen raadslid behoort;
Overwegende dat de heer Kenny Peeters reeds zetelt als gemeenteraadslid;
Overwegende dat mevrouw Greta Van Meeuwen tweede opvolger is op de lijst nr. 4;
Gelet op het onderzoek in deze zitting van de geloofsbrieven van voornoemde opvolger Greta Van
Meeuwen waaruit blijkt dat zij nog steeds voldoet aan alle gestelde vereisten van verkiesbaarheid en
zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid;
Overwegende dat het bewijs is geleverd dat de opvolger Greta Van Meeuwen voldoet aan alle
verkiesbaarheidsvereisten;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Mevrouw Greta Van Meeuwen die nog steeds voldoet aan de gestelde vereisten van verkiesbaarheid
en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid, wordt onmiddellijk uitgenodigd om in huidige
openbare zitting en in handen van de voorzitter van de gemeenteraad de voorgeschreven eed af te
leggen waaraan hij voldoet als volgt: ‘Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen’.
Van het vervullen van deze formaliteit wordt een afzonderlijke akte opgesteld.
Mevrouw Greta Van Meeuwen wordt door de voorzitter aangesteld verklaard in haar functie van lid
van de gemeenteraad.
de
Mevrouw Van Meeuwen zal als 13 voorkomen op de ranglijst van de gemeenteraadsleden.
Afschrift van deze aanstelling wordt aan de bevoegde overheid toegezonden.
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Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid art. 33;
Gelet op het ontwerp van notulen van de zitting van 23.06.2014;
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, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Joris De Vriendt, 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:

Sara De Kock

Besluit:
Enig art. De notulen van de zitting van 23.06.2014 worden goedgekeurd.
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Goedkeuring van de ontwerpakte tot verzaking van het recht van opstal op het gebouw
gelegen te Markt 21, 3271 Zichem.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op het project “Verbouwing en aanpassing Markt 21” waarvoor een leasingovereenkomst werd
afgesloten met het toenmalige Gemeentekrediet op 26.02.1991;
Overwegende dat voor deze leasing een recht van opstal werd toegekend aan het toenmalige
Gemeentekrediet;
Overwegende dat de financiering van bovenvermeld project volledig werd afgelost, zodat ook het
recht van opstal moet worden opgeheven, zodat de gemeente ten volle eigenaar wordt van het pand
Markt 21 te Zichem;
Overwegende dat voor deze opheffing een akte dient te worden verleden;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, 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 opheffing van het opstalrecht betreffende Markt 21 te Zichem wordt verleden in volgende
akte:
VERZAKING RECHT VAN OPSTAL
Het jaar tweeduizend en veertien
De
Voor ons, Manu Claes,
Zijn verschenen :
Stadsbestuur Scherpenheuvel-Zichem
voor hetwelk hiervoor tegenwoordig zijn :
Geert Janssens, voorzitter
En Liesbeth Verdeyen, secretaris
hiernagenoemd "het bestuur"
en

De naamloze vennootschap “BELFIUS BANK”, met zetel van de vennootschap te 1000
Brussel, Pachecolaan 44, ingeschreven in het Rechtspersonenregister, onder nummer
0403.201.185, ressorterend onder het rechtsgebied van de rechtbank van Brussel, en
onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE403.201.185, CBFA nr. 19649 A,
Opgericht onder de benaming “Financieringsbank” krachtens een akte verleden door notaris
Albert Raucq te Brussel op drieëntwintig oktober negentien tweeënzestig, bekendgemaakt in
de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht november negentien tweeënzestig, onder
nummer 29878.
Waarvan de statuten verschillende keren gewijzigd werden en, in laatste instantie met
aanneming van de huidige benaming, krachtens een akte verleden door notaris Carole
Guillemyn, Geassocieerd Notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap met de vorm
van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Snyers d’Attenhoven,
Marcelis & Guillemyn, Geassocieerde Notarissen”, met zetel te 1000 Brussel, Joseph
Stevensstraat 7, op negen mei tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van negentwintig mei tweeduizend en twaalf onder nummers 12095627
en 12095628.

Hier vertegenwoordigd door mevrouw Berlinde Matton, wonende te Zottegem,
Godveerdegemstraat 213 en de heer Reno Van Steen, wonende te Aalst, Drie Sleutelsstraat
11 bus 2, beiden handelend in hun gezegde hoedanigheid en krachtens de machten hen
verleend blijkens de akte verleden voor Meester Carole Guillemyn, notaris te Brussel, op
tweeëntwintig november tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van drie december tweeduizend en twaalf onder nr. 12194784.
hiernagenoemd "Belfius Bank".
Die ons hebben verklaard overeen te komen hetgeen volgt :
Voorafgaande uiteenzetting:
Het bestuur is eigenaar van het hieronder beschreven goed.
Voor de realisatie van een administratief gebouw, werd door Belfius Bank aan het bestuur
een financiering met projectbeheer toegestaan.
De akte financiering met projectbeheer houdende onder meer de toekenning van het recht
van opstal werd verleden voor de heer Jef Lemmens, burgemeester van de stad
Scherpenheuvel-Zichem op 26 februari 1991, overgeschreven op het hypotheekkantoor op 2
juli 1991, boek 3876, nummer 4.
De akte voorziet dat het bestuur aan Belfius Bank een recht van opstal verleent voor een
periode die aanvangt op de datum van de terbeschikkingstelling van het onroerend goed
door het bestuur en die eindigt op de dag waarop het bestuur haar schuld zal hebben
afgelost.
De schuld werd volledig terugbetaald zodat aan het recht van opstal kan verzaakt worden.
ARTIKEL 1 :
Dit zijnde uiteengezet, verzaakt Belfius Bank hierbij definitief aan het opstalrecht dat haar
verleend werd op het hierna beschreven perceel grond.
Tengevolge van vermelde verzaking en ingevolge de wet van tien januari
achtienhonderdvierentwintig op het recht van opstal treedt het bestuur in de
eigendomsrechten van het gebouw.
Beschrijving van het onroerend goed
Gebouw, gelegen te Scherpenheuvel-Zichem, 2e afdeling Zichem, Markt 21, gekadastreerd
sectie E D 379 L, groot 6 are 94 ca.
Oorsprong van eigendom

Voorschreven goed hoort toe aan de gemeente voornoemd om er sedert meer dan 30 jaar
het ononderbroken, ondubbelzinnig en ongestoord bezit van te hebben.
ARTIKEL 2:
1. Algemeen
Het opheffen van een opstalrecht maakt een overdracht van grond uit volgens artikel 2, 18°,
b van het Vlaams Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering (“het
Decreet”).
In overeenstemming met artikel 101 verklaart het bestuur hierbij dat OVAM een bodemattest
afleverde betreffende het betrokken kadastraal perceel en dat het vóór het sluiten van deze
overeenkomst op de hoogte werd gebracht van de inhoud van dit bodemattest.
Bij deze bevestigt het bestuur als gebruiker van de grond dat het - afgezien van wat staat
vermeld in dit artikel - geen weet heeft van bodemverontreiniging die schade kan
berokkenen aan Belfius Bank of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een
saneringsverplichting, gebruiksbeperking of tot andere maatregelen die de overheid in dit
verband kan opleggen.
Mocht een bodemonderzoek, bodemsaneringsproject en/of bodemsanering zich om welke
reden ook opdringen, dan verbindt het bestuur zich ertoe de last hiervan op zich te nemen
en Belfius Bank in dit verband volledig te vrijwaren.

2. Overdracht niet-risicogrond
2.1 Verklaring niet-risicogrond
Het bestuur verklaart dat bij haar weten op beschreven goed geen risico-inrichting gevestigd
is of was, zoals gedefinieerd in artikel 2, 14° van het Decreet.
2.2. Inhoud bodemattest
Inhoud bodemattest afgeleverd door OVAM op 19.06.2014:
“De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de
bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.”
Artikel 3
Onderhavige overeenkomst wordt aangegaan om reden van openbaar nut en krachtens het
besluit van de raad van 11.09.2014.
Alle kosten van registratie en ereloon, voortvloeiend uit huidige overeenkomst zijn ten laste
van het bestuur.
Belfius Bank verklaart, voor de uitvoering van huidige overeenkomst, keuze van woonst te
doen in haar maatschappelijke zetel, Pachecolaan vierenveertig te duizend Brussel.
Het bestuur doet keuze van woonst te Scherpenheuvel-Zichem.
De heer Hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk vrijgesteld van de ambtshalve inschrijving
hem opgelegd door artikel vijfendertig van de wet van zestien december achttienhonderd
éénenvijftig op de voorrechten en hypotheken.
Waarvan akte.
Gedaan en verleden te Scherpenheuvel-Zichem en door de verschijners en de openbare
ambtenaar, na voorlezing, getekend.

Art. 2.
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Deze beslissing wordt meegedeeld aan Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel.

Beëindiging beheersovereenkomst met de vzw Dorpsraad Messelbroek betreffende de
parochiezaal gelegen te 3271 Messelbroek, Eikeveldstraat 15.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de beheersovereenkomst van 01.03.1997 met de vzw Dorpsraad Messelbroek betreffende
de parochiezaal gelegen te 3272 Messelbroek, Eikeveldstraat 15, die tot doel had het beheer van
deze parochiezaal toe te vertrouwen aan de vzw Dorpsraad Messelbroek;
Overwegende dat deze parochiezaal niet meer wordt uitgebaat sinds de ingebruikname van zaal De
Keyt;
Overwegende dat deze overeenkomst dan ook dient te worden beëindigd;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Joris De Vriendt, 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 beheersovereenkomst met de vzw Dorpsraad Messelbroek wordt beëindigd met
onmiddellijke ingang.
Art. 2.
Deze beëindiging wordt vastgelegd in een overeenkomst als volgt:
Tussen de stad Scherpenheuvel-Zichem vertegenwoordigd door Manu Claes, burgemeester,
en Liesbeth Verdeyen, secretaris,
en de vzw Dorpsraad Messelbroek, vertegenwoordigd door Marcel Clerckx, secretaris, en
Jos Mattheus, voorzitter
wordt overeengekomen als volgt:
1. De overeenkomst van 01.03.1997 betreffende het beheer van de parochiezaal
Messelbroek wordt beëindigd.
2. Uiterlijk op 01.10.2014 bezorgt de vzw Dorpsraad Messelbroek alle sleutels van de
parochiezaal terug aan de stad. Roerende zaken die eigendom zouden zijn van de vzw
Dorpsraad Messelbroek worden tegen dezelfde datum verwijderd uit de parochiezaal.
Aldus opgesteld te Scherpenheuvel-Zichem, op 11.09.2014 in drie exemplaren.
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Voor vzw Dorpsraad Messelbroek

Voor de stad Scherpenheuvel-Zichem

De secretaris, M. Clerckx

De secretaris, L. Verdeyen

De voorzitter, J. Mattheus

De burgemeester, M. Claes

Kennisneming van het activiteitenverslag 2013 van het AGB Patrimonium ScherpenheuvelZichem.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;

Gelet op het activiteitenverslag van het AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem zoals goedgekeurd
door de raad van bestuur van 18.08.2014;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Enig art. Er wordt kennis genomen van het activiteitenverslag 2013 van het AGB Patrimonium
Scherpenheuvel-Zichem.
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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 onze beslissing van 27.12.2002 houdende de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf,
goedgekeurd door de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en
Ambtenarenzaken op 02.04.2003;
Gelet op de eigen beslissing van 05.12.2013 tot goedkeuring van de statuten van het Autonoom
Gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op het verslag van de commissaris over de jaarrekening 2013 van het boekjaar afgesloten op
31.12.2013 van het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem;
Overwegende dat de gemeenteraad kan instemmen met het voorgelegde verslag van het college van
commissarissen;
Overwegende dat de gemeenteraad dan ook de ontlasting kan verlenen aan de commissaris met
betrekking tot voornoemde jaarrekening;
Gelet op de jaarrekening 2013;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Joris De Vriendt, 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. 3.
Het verslag van de commissaris over de jaarrekening 2013 van het boekjaar afgesloten op
31.12.2013 van het Autonoom Gemeentebedrijf Scherpenheuvel-Zichem, wordt
goedgekeurd.
Art. 4.
De jaarrekening 2013 van het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium ScherpenheuvelZichem wordt goedgekeurd.
Art. 5.
Aan de commissaris wordt ontlasting voor de uitoefening van zijn mandaat verleend met
betrekking tot de jaarrekening 2013 van het boekjaar afgesloten op 31.12.2013 van het
Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem.
Art. 6.
Dit besluit wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant.
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Vaststelling van het belastingreglement op het niet optimaal afkoppelen van hemel- en
afvalwater.

Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42 § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 26.03.1971 inzake de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging en latere wijzigingen;
Gelet op de Vlarem wetgeving terzake;
Gelet op de Europese kaderrichtlijn Water 200/60/EG van 23.10.2000;

Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het algemeen waterverkoopreglement goedgekeurd bij Besluit van de Vlaamse Regering van
08.04.2011;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 28.06.2011 houdende bijkomende regels inzake de verplichte
keuring van privéwaterafvoer zoals opgenomen in het waterverkoopreglement;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 05.07.2013 houdende vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater;
Gelet op de eigen beslissing van 24.11.1989 dat een aansluiting op de openbare riolering enkel mag
worden uitgevoerd door gemeentepersoneel;
Gelet op de eigen beslissing van 24.10.2011 betreffende de richtlijnen voor de keuring van de
privéwaterafvoer;
Overwegende dat de gemeente sterk investeert in de aanleg van gescheiden rioleringen;
Overwegende dat een gescheiden rioleringsstelsel enkel optimaal werkt als de private afkoppeling
voor elk gebouw gebeurt;
Overwegende dat vanaf 01.07.2011 een keuring van de privéwaterafvoer van gebouwen verplicht is;
Overwegende dat in afkoppelingsprojecten voor bestaande gebouwen maatregelen voor het scheiden
van regen- en afvalwater moeten worden genomen, waarvoor de gemeente een
afkoppelingsdeskundige en erkende keurder aanstelt;
Overwegende dat het wenselijk is een belasting te vestigen op het niet optimaal afkoppelen;
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, 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.
Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2016 wordt een jaarlijkse belasting geheven op het
niet optimaal afkoppelen van hemel- en afvalwater.
Art. 2.
De belasting betreft:
1.
Het niet optimaal afkoppelen van hemelwater na aanleg van een gescheiden
rioleringsstelsel in de door de gemeente vastgestelde afkoppelingsprojecten;
2.
Het niet plaatsen van een individuele waterzuiveringsinstallatie wanneer deze wordt
opgelegd naar aanleiding van een stedenbouwkundige vergunning;
3.
Het niet laten keuren van de privéwaterafvoer;
4.
Bij het vaststellen dat een situatie op privéterrein niet (langer) voldoet aan de Vlarem
wetgeving betreffende optimale afkoppeling;
Art. 3.
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het gebouw op 01.09 van het aanslagjaar.
Indien er een recht van opstal of erfpacht bestaat, is de belasting verschuldigd door de
erfpachter of opstalhouder.
Als er meerdere belastingplichtigen zijn, zijn deze hoofdelijk gehouden tot betaling van de
belasting.
Art. 4.
De belasting bedraagt per jaar en per gebouw:
1ste aanslagjaar:
€ 500,00
2de aanslagjaar:
€ 1.000,00
vanaf het 3de aanslagjaar:
€ 1.500,00
Art. 5.
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
1.
Voor het niet optimaal afkoppelen naar aanleiding van een gescheiden
rioleringsstelsel in de door de gemeente vastgestelde afkoppelingsprojecten:
De belasting wordt geheven op elk gebouw gelegen binnen een
afkoppelingsproject, waar, na de datum van de uitvoering van de
afkoppelingswerken, het hemelwater op het privéterrein niet optimaal werd
afgekoppeld.
De belasting is verschuldigd vanaf 01.09 volgend op het jaar van de uitvoer
van de werken, op basis van de door de afkoppelingsdeskundige bezorgde

attesten van een niet optimale afkoppeling op het privéterrein.
Voor het niet plaatsen van een individuele waterzuiveringsinstallatie wanneer deze
wordt opgelegd naar aanleiding van een stedenbouwkundige vergunning:
De belasting wordt geheven op elk gebouw waarvoor nagelaten wordt een
IBA te installeren wanneer deze werd opgelegd naar aanleiding van een
stedenbouwkundige vergunning.
De belasting is verschuldigd vanaf 01.09 volgend op het jaar van de uitvoer
van de werken, zoals vastgelegd in de stedenbouwkundige vergunning.
3.
Voor het niet laten keuren van de rioolaansluiting:
De belasting wordt geheven op elk gebouw waarvoor nagelaten wordt naar
aanleiding van de uitvoering van een rioolaansluiting deze te laten keuren
door een erkend keuringsorganisme.
De belasting is verschuldigd vanaf 01.09 volgend op het jaar van aflevering
van het kaartje ‘voltooiing der werken’ zonder aflevering van een conform
keuringsattest voor optimale afkoppeling.
4.
Bij het vaststellen dat een situatie op privéterrein niet (langer) voldoet aan de Vlarem
wetgeving betreffende optimale afkoppeling:
De belasting wordt geheven op elk gebouw waarvan de afkoppeling op
privéterrein niet (langer) voldoet aan de Vlarem wetgeving
De belasting is verschuldigd vanaf 01.09 volgend op het jaar van de
vaststelling van de overtreding.
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.
2.

Art. 6.
Art. 7.

Raadslid A. Claes vraagt namens de N-VA-fractie om het stemgedrag te notuleren voor agendapunt 6.
‘De N-VA-fractie gaat akkoord met dit agendapunt maar verzoekt het bestuur om dit reglement in
werking te laten treden vanaf 1 januari 2015 in plaats van september 2014. Indien het reglement vanaf
1 januari 2015 in werking treedt, kunnen onze inwoners tijdig worden ingelicht.’
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Kennisneming van het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant
houdende definitieve vaststelling van de rekening 2013.

Gelet op artikel 173 § 2 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de rekening 2013, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24.04.2014;
Gelet op het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 07.07.2014 houdende
definitieve vaststelling van de dienstjaarrekening 2013 van Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Enig art. De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant van 07.07.2014 houdende definitieve vaststelling van de dienstjaarrekening 2013
van Scherpenheuvel-Zichem.

8

Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019.

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, § 2, 3° en artikel 147;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25.06.2010, en latere wijzigingen, betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, in het bijzonder de artikelen 11 tot en met 15;
Gelet op het ministerieel besluit van 01.10.2010, en latere wijzigingen, tot vaststelling van de modellen
en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, in het bijzonder de artikelen 1 en 9;

Gelet op de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente, die als bijlage bij dit
besluit is gevoegd;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Ronald Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Hans Verboven, Koen Vranken,
Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs,
Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Onthouding:
Besluit:
Enig art. De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd,
wordt goedgekeurd.

GR 11.09.2014 agendapunt 8
Raadslid A. Claes vraagt namens de N-VA-fractie om het stemgedrag te notuleren voor agendapunt 8.
‘De N-VA-fractie kan deze aanpassing van het meerjarenplan niet goedkeuren daar de inspanningen
op exploitatieniveau onvoldoende uitgediept werden en de kosten blijven toenemen.
Wij raden dan ook aan extra toe te zien op het niveau van de overdrachten die de stad toekent.
Op vlak van de investeringen worden projecten op halt gezet of geschrapt. Dit biedt zeker meer
ruimte op financieel vlak die evenwel teniet worden gedaan door de hoge jaarlijkse schuldaflossingen
en bijhorende intresten.
Dit gewijzigde meerjarenplan vraagt een verdere nauwkeurige opvolging van het bestuur en loopt nog
een te grote kans om te ontsporen waarbij bijkomende inkomsten zich kunnen gaan opdringen ten
laste van haar inwoners.’

9

Goedkeuring van de budgetwijziging 2014.

Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, § 2, 3° en artikel 154;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25.06.2010, en latere wijzigingen, betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, in het bijzonder de artikelen 16 en 29;
Gelet op het ministerieel besluit van 01.10.2010, en latere wijzigingen, tot vaststelling van de modellen
en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, in het bijzonder artikel 4/1;
Gelet op de wijziging het budget 2014, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Overwegende dat het gewijzigde budget 2014 past in het aangepaste meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, Ronald Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Hans Verboven, Koen Vranken,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Besluit:
Enig art. De wijziging van het budget 2014, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd, wordt
goedgekeurd.

10 Vaststelling van het belastingreglement op de toelating tot opgraving van stoffelijke
overblijfselen en asurnen en tot verplaatsing van asurnen.

Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 16.01.2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen
en crematoria;
Gelet op het stedelijk huishoudelijk reglement van 29.10.2004 op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging;
Overwegende dat het opgraven van de stoffelijke overschotten of assen niet moet worden
aangemoedigd;
Overwegende dat het billijk is een welbepaalde situatie vrij te stellen van de belasting, namelijk
wanneer de ontgraving gebeurt omdat een vraag naar bijbegraving niet gehonoreerd kan worden om
reden dat de oorspronkelijke grafkuil niet voldoende diep is voor twee begravingen;
Gelet op de financiële toestand van de stad;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Marc Decat, Willy Cortens, Arlette Sannen,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Onthouding:
Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Hans Verboven, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Kenny Peeters,
Greta Van Meeuwen
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 22.09.2014 tot en met 31.12.2016 wordt een contante belasting geheven op de
toelating tot opgraving van stoffelijke overblijfselen en asurnen en tot verplaatsing van
asurnen.
Art. 2.
De belasting is verschuldigd degene die de toelating aanvraagt.
Art. 3.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
per toelating tot opgraving of verplaatsing
€ 300,00
Art. 4.
De belasting is niet verschuldigd:
voor de opgravingen in uitvoering van rechterlijke beslissingen;
voor de opgravingen ambtshalve door de stad verricht, in geval van verandering van
bestemming van de begraafplaats;
wanneer een vraag om bijbegraving niet kan gehonoreerd worden om reden van de
beperkte diepte van de oorspronkelijke grafkuil.
Art. 5.
De belasting moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.
Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.
Art. 6.
Het belastingreglement van 21.03.2013 op de toelating tot opgraving van stoffelijke
overblijfselen en asurnen en tot verplaatsing van asurnen wordt opgeheven met ingang van
22.09.2014.

11 Goedkeuring schoolreglement ref. O/NV/014/2014/SR.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005 in het bijzonder artikel 42 en artikel 43;
Gelet op het decreet Basisonderwijs van 25.02.1997;
Gelet op het decreet van 02.04.2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad
zoals gewijzigd door het decreet van 04.04.2014 houdende de diverse maatregelen betreffende de
rechtspositie van de leerlingen in het basis en secundair onderwijs en betreffende participatie op
school;
Gelet op het decreet van 20.03.2009 betreffende de toelatingsvoorwaarden voor het gewoon lager
onderwijs en de engagementsverklaring tussen de school en de ouders in het basis- en secundair
onderwijs;

Gelet op het decreet van 06.06.2008 houdende het instellen van een rookverbod in
onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding;
Gelet op het decreet van 28.06.2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I in het bijzonder artikel III.1
en artikel III.3;
Gelet op de omzendbrief BaO/2002/1 van 08.02.2002 betreffende de informatie bij eerste inschrijving
en schoolreglement;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 17.06.1997 betreffende school
veranderen in de loop van het schooljaar ;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21.12.1998 betreffende het
uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs ;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 10.08.2001 betreffende
toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs ;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8.02.2002 betreffende informatie
bij eerste inschrijving en schoolreglement ;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 16.08.2002 betreffende
afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs ;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 13.07.2004 betreffende lokale
participatieregeling in het basis-en secundair onderwijs ;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22.06.2007 betreffende
kostenbeheersing in het basisonderwijs ;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief 27.04.2009 betreffende de
engagementsverklaring in het basisonderwijs ;
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15.05.2014 betreffende screening niveau
onderwijstaal, taaltraject en taalbad in het gewoon lager onderwijs;
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15.05.2014 betreffende preventieve schorsing,
tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs vanaf 01.09.2014;
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15.05.2014 betreffende zittenblijven in het
basisonderwijs ;
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15.05.2014 betreffende overdracht van
leerlingengegevens bij schoolverandering;
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet
opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt;
Overwegende dat het huidige schoolreglement goedgekeurd door de gemeenteraad van 18.11.2013
aan actualisatie toe is;
Gelet op het verleg in de schoolraad van 24.06.2014;
Overwegende dat meer specifieke afspraken door het college van burgemeester en schepenen, na
overleg in de schoolraad, worden opgenomen in de infobrochure;
Gelet op het model van OVSG;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, 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.
Het schoolreglement gewoon basisonderwijs goedgekeurd door de gemeenteraad op
18.11.2013 op te heffen.
Art. 2.
Het nieuwe schoolreglement met ref. O/NV/014/2014/SR van de Stedelijke Basisschool
Scherpenheuvel-Zichem, Teekbroek 22 te 3272 Scherpenheuvel-Zichem goed te keuren.
Het pedagogisch project en de infobrochure maken integraal deel uit van het
schoolreglement.
Art. 3.
Het college van burgemeester en schepenen te mandateren om in de loop van het
schooljaar andere noodzakelijke wijzigingen aan de infobrochure van elke school goed te
keuren na overleg in de schoolraad.

12 Goedkeuring evaluatiereglement scholengemeenschap Hageland 2014.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet 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 14.12.2007 betreffende de procedure in beroep na
een evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’ en betreffende de werking van het college van
beroep1;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17.06.1997 betreffende de opdracht van het
personeel in het basisonderwijs;
Gelet op de omzendbrief met ref. PERS/2007/09 betreffende de functiebeschrijving en evaluatie;
Gelet op de omzendbrief met ref. BaO/2005/11 betreffende de scholengemeenschappen
basisonderwijs;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24.01.2011 betreffende de goedkeuring van het
evaluatiereglement met ref. EVA/BaO/2011/01;
Overwegende dat de stedelijke basisschool sinds 01.09.2014 is aangesloten bij de
scholengemeenschap Hageland;
Gelet op de onderhandelingen die ter zake gevoerd werden in het OCSG voor de
scholengemeenschap Hageland van 16.06.2014 met het tot stand komen van een protocol voor
akkoord als gevolg;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, 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.
Het evaluatiereglement van de stedelijke basisschool Scherpenheuvel-Zichem, Teekbroek
22, 3272 Scherpenheuvel-Zichem goedgekeurd door de gemeenteraad op 24.01.2011 op te
heffen.
Art. 2.
Het evaluatiereglement “Evaluatiereglement afspraken over functioneren en evalueren
18.06.2014 Hageland” voor de personeelsleden van de Stedelijke Basisschool
Scherpenheuvel-Zichem goed te keuren.

13 Goedkeuring functiebeschrijvingen per ambt scholengemeenschap Hageland 2014.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet 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 14.12.2007 betreffende de procedure in beroep na
een evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’ en betreffende de werking van het college van
beroep1;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17.06.1997 betreffende de opdracht van het
personeel in het basisonderwijs;
Gelet op de omzendbrief met ref. PERS/2007/09 betreffende de functiebeschrijving en evaluatie;
Gelet op de omzendbrief met ref. BaO/2005/11 betreffende de scholengemeenschappen
basisonderwijs;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29.01.2009 betreffende de goedkeuring van de
functiebeschrijvingen voor het personeel van de stedelijke basisschool Scherpenheuvel-Zichem met
ref. O/FB/SD/2009;

Overwegende dat de stedelijke basisschool sinds .01.09.2014 is aangesloten bij de
scholengemeenschap Hageland;
Gelet op de onderhandelingen die ter zake gevoerd werden in het OCSG voor de
scholengemeenschap Hageland van 16.06.2014 met het tot stand komen van een protocol voor
akkoord als gevolg;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, 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 gemeenteraadsbeslissing van 29.01.2009 betreffende de goedkeuring van de
functiebeschrijvingen met ref. O/FB/SD/2009 voor de personeelsleden van de Stedelijke
Basisschool Scherpenheuvel-Zichem op te heffen.
Art. 2.
De functiebeschrijvingen per ambt voor de personeelsleden van de Stedelijke Basisschool
Scherpenheuvel-Zichem “FB administratief medewerker 2014”, “FB directeur 2014”, “FB
ICT-coördinator 2014”, “FB kinderverzorger 2014”, “FB kleuteronderwijzer 2014”, “FB
leermeester LO 2014”, “FB levensbeschouwelijke vakken 2014”, “FB onderwijzer 2014” en
“FB zorgcoördinator 2014” goed te keuren.

14 Goedkeuring convenant vervangingen van korte afwezigheden scholengemeenschap
Hageland 2014-2020.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat in het basisonderwijs vanaf het schooljaar 2008-2009 de scholen in een
samenwerkingsplatform een eigen beleid kunnen voeren betreffende vervangingen van korte
afwezigheden van personeelsleden aangesteld in een wervingsambt van het bestuurs- en
onderwijzend personeel in functie van eigen lokale noden en prioriteiten;
Overwegende dat de vervangingseenheden enkel kunnen worden aangewend indien ze worden
samen gelegd in een samenwerkingsverband, meer bepaald:
•
Een scholengemeenschap;
•
Een samenwerkingsplatform tussen (een) scholengemeenschap(pen) en (een)
onderwijsinstelling(en) die niet beho(o)r(t) en tot een scholengemeenschap;
•
Een samenwerkingsplatform tussen meerdere scholengemeenschappen;
Overwegende dat de vervangingseenheden worden toegekend en kunnen worden aangewend op
voorwaarde dat een convenant werd afgesloten tussen de betrokken schoolbesturen en minstens één
vakorganisatie;
Overwegende dat het schoolbestuur deel uitmaakt van de scholengemeenschap Hageland,
instellingsnummer 119297;
Overwegende dat de huidige overeenkomst eindigt op 31.08.2014 en deze verlengd is in de
gemeenteraad van 26.05.2014 met 6 schooljaren;
Overwegende dat hierdoor het convenant vervangingen van korte afwezigheden in het basisonderwijs
diende vervangen te worden;
Gelet op de wet van 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de
vakbonden van haar personeel;
Gelet op het decreet van 06.07.2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking, in het
bijzonder de artikelen 2 §1, 6, 7 en 8;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25.02.1997;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29.05.2009 betreffende de vervangingen van korte
afwezigheden;
Gelet op de ministeriële omzendbrief Pers/2005/03 van 16.11.2005 betreffende vervagingen van korte
afwezigheden in het basis- en secundair onderwijs,

Gelet op het model van OVSG;
Gelet op het protocol van akkoord tussen het beheerscomité en de representatieve vakorganisatie(s)
van 16.06.2014;
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, 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.

Het bestaande convenant met ref O/KV/2011 goedgekeurd door de gemeenteraad op
22.09.2011 op te heffen.
Het convenant vervangingen van korte afwezigheden in het basisonderwijs 2014-2020 goed
te keuren.

B2 Mogelijke afkoppeling van het elektriciteitsnet tijdens de komende winterperiode wegens
stroomtekort.
Raadslid P. Boschmans geeft volgende duiding bij het bijkomende agendapunt.
‘Onze gemeente ligt in één van de gebieden waar de onderbrekingen in de stroomtoevoer mogelijk
zijn. Heeft het stadsbestuur hierover al meer informatie en zijn er al stappen ondernomen om deze
problemen op te vangen? In de pers lees ik dat een aantal van onze straten behoren tot de groep die
met de stroomonderbreking te maken zullen hebben, andere straten niet dan weer niet.
Worden de inwoners hierover ingelicht en hoe?
Gaat de stad ook zelf besparingen doen om te zorgen dat er minder stroomverbruik is?’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen.
‘Dat laatste zat wel niet bij in uw vraag. In onze beleidsnota staat een heel passage opgenomen over
energie. We zullen daar regelmatig over rapporteren.
Ik heb me nu vooral toegelegd op de vraag die u binnen gebracht heeft.
We zijn inderdaad opgenomen in dat afschakelplan. Er zijn zes schijven waarin je als gemeente of
deelgemeente kan vallen. Dat gaat van schijf 6 tot en met 1. Die worden in afnemende volgorde
aangesproken bij afschakelingen.
Onze stad valt onder schijf 6 d.w.z. dat wij eerst worden afgeschakeld. De afschakeling zal gebeuren
tussen 17.00 uur en 20.00 uur. De afschakeling zal gebeuren in zones. Er zal geen enkele zone
langer afgeschakeld worden als 3 uur.
Lang niet heel de stad komt in aanmerking voor afschakeling.
We hebben 165 distributiekabines en slechts 44 zitten in het afschakelingsplan.
Waar zijn die 44 kabines gelegen?
16 op het grondgebied Messelbroek; dat zijn dus alle cabines op grondgebied Messelbroek.
15 op het grondgebied Testelt waar dat het dorp en minder Ter Hoeve aangesproken wordt. Er
worden in Testelt 15 van de 20 cabines afgeschakeld.
7 liggen op het grondgebied van Schoonderbuken.
6 liggen op het grondgebied van Keiberg.
Hoe komen we nu aan die indeling? Als je dit in kaart brengt, zie je dat de westkant van de gemeente
wordt afgeschakeld. Volgens ons, de brandweercommandant en mezelf, heeft dit te maken met het
feit dat Aarschot volledig in zone 6 zit. Die cabines hangen allemaal aan Aarschot. Aan de andere
kant ligt Diest. Diest zit niet in het afschakelplan. Dus de oostkant van de gemeente zit er niet in.
We hebben bij de provincie opgevraagd om ons op straatniveau mee te delen om welke straten het
gaat. Als we die informatie hebben gaan we dat bekendmaken aan de bevolking via de website, de
pers en het infoblad. De provincie heeft ons verzekerd dat we volgende week, ten laatste over twee
weken zouden weten welke straten worden afgeschakeld. De provincie wacht nu zelf op de gegevens
van Eandis.

We gaan ruimer informeren als we effectief in het afschakelplan komen.’
Antwoord van schepen M.J. Hendrickx.
‘Ik moet zeggen dat wij in het OCMW dit al praktisch hebben bekeken in het managementteam. We
gaan de intermediairen, huisartsen, verpleegkundigen en dergelijke proberen in kaart te brengen als
we het stratenplan hebben. Dan kunnen we nagaan waar er individuele personen zijn die niet zonder
stroom kunnen. Bijvoorbeeld iemand die permanent van zuurstof afhankelijk is, of een voedingssonde
die op elektriciteit werkt, heeft. We hebben al bekeken hoe we dit gaan aanpakken.’
Antwoord van de burgemeester.
‘In onze noodplanning zit al een fiche elektriciteitspanne. In functie van deze gegevens gaan we dit
verfijnen en verder in een scenario gieten. De dingen die schepen Hendrickx zegt moeten daar in
kaderen, rusthuizen en dergelijke.’
Antwoord van schepen N. Bergmans.
‘Individuele personen in kaart brengen is al veel moeilijker dan ziekenhuizen en instellingen. Laat ons
wel wezen een ziekenhuis is al voorzien op een stroompanne. Men heeft ook geen dorpen
uitgekozen. De reden waarom het een beetje warrig is, is omdat men hoofdaders heeft uitgekozen.
Elektriciteit werkt zoals rivieren met beken die verkleinen. Men snijdt natuurlijk hoofdaders af. Daarom
komt er een stuk van een dorp zonder stroom en een ander stuk van dat dorp niet.
Antwoord van de voorzitter.
‘Het lijkt me niet evident dat men gaat rekening houden met individuele gevallen.’
Antwoord van schepen N. Bergmans.
‘Dat kan men niet maar wij moeten dat wel in kaart brengen.’
Antwoord van schepen MJ Hendirckx.
‘Wij moeten wel voor oplossingen zoeken voor die mensen.’
Antwoord van J. De Vriendt.
‘Ik pik hier even op in. Ik dacht begrepen te hebben dat men ook een risicoanalyse moet doen. Zijn er
op dit moment nog andere risico’s waar men aan denkt?’
Antwoord van de burgemeester.
‘Het zijn die dingen die we moeten bekijken. Als ik de kaart bekijk dan denk ik dat het rusthuis van
Testelt er mogelijk onder valt. Van het moment dat we de lijst hebben, onze noodplanambtenaar gaat
naar een vergadering hierover, zullen we het comité samenroepen zodanig dat we dat kunnen op punt
zetten.’
Antwoord van raadslid J. De Vriendt.
‘Er zijn gemeenten die zeggen ‘de burger moet zijn verantwoordelijk nemen’, vooral op dat
piekmoment tussen 6 en 8. Maar er zijn ook gemeenten die zeggen dat we zelf iets kunnen doen. Er
zijn gemeenten die niet worden afgesloten maar die dit jaar geen kerstverlichting zullen hangen. Zijn
dat maatregelen waar onze gemeente ook aan denkt? Het niet plaatsen van kerstverlichting is
bovendien ook nog een centje in de pocket. Het centrum van Averbode wordt verlicht. Dat zijn
allemaal van die ouderwetse gloeilampjes veronderstel ik of is dat allemaal met LEDs? Voor die paar
handelaars of die paar cafés en die drie bouwwerven die daar zijn, denk ik niet dat men verlichting
moet hangen.’
Antwoord van schepen N. Bergmans.
‘Op piekmomenten kan dat altijd afgezet worden. Als iedereen nu al slimme meters had dan had men
dat op een andere manier kunnen oplossen. Dan konden we iedereen een minimumverbruik toestaan.
Aangezien het nog niet bestaat moeten we het zo oplossen.’

M1 Mondelinge vraag van raadslid A. Claes betreffende Miskruis.

Mondelinge vraag van raadslid A. Claes aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik had een vraag over Miskruis in Schoonderbuken. Daar zijn recent wegenwerken geweest maar de
buurtbewoners melden dat daar nog steeds wateroverlast is.’
Antwoord van schepen M. Van Meeuwen namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Dat was wel op een piekmoment dat er zeer veel water is gevallen. De diensten zijn er geweest. Er is
contact genomen met Aquafin en Aquafin gaat de nodige herstellingen doen.’
Raadslid A. Claes heeft nog volgende vraag:
‘Het groen langs de grachten, wie is daar voor verantwoordelijk? Is dat ook Aquafin?’
Antwoord van schepen M. Van Meeuwen namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Dat hangt er van af van welke gracht het is. Als het een gemeentelijke gracht is, staan wij in voor het
onderhoud. Maar het kan ook van de provincie zijn.’
Antwoord van schepen MJ Hendrickx namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Het grootste stuk van die gracht is overgenomen door Aquafin.’
Antwoord van raadslid A. Claes:
‘De gracht is niet onderhouden en er staan distels in.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Dat is al gemeld geweest aan de diensten, naar aanleiding van dat onweer en de overlast, dat die
gracht moet geruimd worden. Aquafin moet een deel doen en de gemeente moet een deel doen. Daar
moet inderdaad werk van gemaakt worden want als er veel regenval is, komt daar alles bijeen.’
Raadslid A. Claes meldt ook nog het volgende:
‘Sommige rioolputten in die straat zitten met beton toe.’
Antwoord van schepen M. Van Meeuwen namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Wil je doorgeven ter hoogte van welke huisnummers dit is zodat we dat kunnen nakijken?’
Raadslid A. Claes:
‘Ik zal dit doorgeven.’

M2 Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven betreffende de controle op de
belasting/retributie op reclameborden.
Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Op de gemeenteraad van 20 juni 2013 werd een reglement op belasting van reclameborden
goedgekeurd. Per vierkante meter reclamebord werd een belasting van 25 euro geheven.
Het reglement gaat zo ver dat aannemers die werken uitvoeren aan woningen nu belast zullen of
kunnen worden op de bordjes die ze op de werf hangen.
Wij vonden dat destijds een draconische maatregel en stelden ons vragen naar de implementatie en
opvolging.
Nu, meer dan een jaar later, zouden we graag een evaluatie van deze maatregel zien. Meer concreet:
•
Wat bracht deze belasting al op?
•
Welke procedure wordt in de praktijk gevolgd: wacht men tot de aangifte of gaat men zelf
proactief op zoek.
•
Is de controle ingeschreven in een functiebeschrijving van een ambtenaar?
•
Hoeveel overtredingen werden er al gesignaleerd?
•
Hoeveel werfborden werden er al belast?
Deze vraag mag schriftelijk beantwoord worden.’

M3 Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven betreffende een onveilige verkeersituatie in
Averbode.
Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Op de Westelsebaan is er op meerdere plaatsten geen mogelijkheid voor voetgangers om veilig naast
de weg te lopen. Zij dienen dan het fietspad te gebruiken wat tot onveilige situaties leidt. Op sommige
plaatsten kan hier eenvoudig aan verholpen worden door de gemeentearbeiders. Op andere
plaatsten, zoals in het begin van de dorpskom, vlak aan het kruispunt moet een bewoner
aangesproken worden op de te ver naar voorspringende vegetatie die tot tegen het fietspad reikt en
die ervoor zorgt dat elke dag tientallen voetgangers (veel schoolkinderen) op het fietspad moeten
uitwijken.
Onze vraag: wilt u de bewoner in kwestie hierop wijzen.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Is dat ter hoogte van bakker Van Gompel?’
Antwoord van raadslid H. Verboven:
‘Ergens ter hoogte van kapper Geyskens.’
Antwoord burgemeester:
‘Oké, daar ergens in de buurt. Ik weet waar het is.’

M4 Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven betreffende de evaluatie van de adviezen van
de preventiedienst.
Mondelinge vraag van raadslid H. Verboven aan het college van burgemeester en schepenen:
‘In ons informatieblad lezen we dat in de eerste helft van 2014 24 adviezen verstrekt werden door de
preventiedienst. Dat is niet bijzonder veel, minder dan 1 per week. Ikzelf heb ook een advies
ingewonnen en kreeg een lange lijst met te volgen richtlijnen die te realiseren zijn wanneer men
nieuwe ramen en deuren besteld zoals ik – maar verder praktisch allicht minder vlot te verwezenlijken.
Wat niet altijd blijkt uit de individuele actiepunten is het daadwerkelijke nut ervan. Een meer
uitgebreide motivatie per actiepunt zou zeker nuttig zijn om de mensen van het nut van de meerkost te
overtuigen. Ik vermeld het voorbeeld van de klink met slot waarvan het nut duidelijk moet uitgelegd
worden.
Zodoende zou het aantal keren dat zo’n advies daadwerkelijk gevolgd worden (25% ? of 6 keer in
totaal dit jaar) misschien toenemen.
Onze vragen:
Hoeveel van de verstrekte adviezen hebben geleid tot een daadwerkelijke premie?
Kan een uitgebreidere motivatie van het nut van de voorgestelde maatregelen hier soelaas bieden?’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Die cijfers kunnen we wel aanleveren.’

M5 Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre betreffende het dossier betalend parkeren.
Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre aan het college van burgemeester en schepenen:
‘De eerste vraag handelt over het dossier betalend parkeren. Deze opdracht is gegund aan de firma
Grontmij. Zij zouden 6 tot 8 weken nodig hebben om de plannen te maken. Zijn deze plannen er?
Wanneer wordt er verder toelichting gegeven over dit dossier aan de gemeenteraad?’
Antwoord van schepen N. Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:

‘Het is nog niet aangeleverd. Ze hebben nog op wat gegevens van ons gewacht. En nu is men ver
klaar. Ik ga me niet vastpinnen op de volgende vergadering maar dan ga ik u toch een stand van
zaken moeten kunnen geven. Het zal niet als punt op de gemeenteraad staan maar dan kan ik het er
toch al over hebben. De basisstudie zal tussen nu en de volgende gemeenteraad aangeleverd
worden.’
Antwoord van raadslid M. Van Torre
‘De planning blijft hetzelfde, voor het begin van volgend jaar?’
Antwoord van schepen N. Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Het moment dat wij gegund zullen hebben, dat zal niet 1 januari zijn. Het is wel de bedoeling omdat
zo snel mogelijk volgend jaar in te voeren. Hangt een beetje af van hoe snel dat het kan, hangt een
beetje af van de systemen die wij zullen kiezen. Als we zelf dingen plaatsen gaat dat iets sneller dan
dat we een concessie aanbesteden. Maar dat laat ik in het midden, daar wachten we de studie voor
af.’

M6 Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre betreffende de zendmasten.
Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre aan het college van burgemeester en schepenen:
‘De tweede vraag gaat over zendmasten.
Op het AGB is er een overeenkomst goedgekeurd om zendmasten te plaatsen op de parking van den
egger. Parallel heb ik gezien dat in het collegeverslag van 25 augustus een goedkeuring werd
gevraagd door Base om een pyloon te mogen plaatsen in Averbode dat wezenlijk door de gemeente
afgeketst geweest is.
Wij stellen ons de vraag of dat er in de toekomst nog dergelijke paddenstoelen kunnen oprijzen, en of
de gemeente daarvan op de hoogte is waar dat eventueel zou kunnen gebeuren. Of dat men zegt,
neen momenteel niet voor dit gebied en enkel een mast te voorzien aan den egger. ’
Antwoord van schepen N. Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘In eerste instantie zeker wel. Ik ga mij over dat soort zaken nooit uitspreken over de toekomst want
dat evolueert sneller dan dat ik het in ieder geval kan vatten. Nu spreekt men over 4G. Ik gebruik het
wel zo’n smart Phone maar verder gaat mijn kennis niet. Ik heb ooit eens een uitleg laten doen over
de frequenties en het aantal masten dat daar dan aan vasthing. Strikt genomen houden we liever vast
aan 1 mast, goed gelegen waar dan alle operatoren moeten opstaan. We gebruiken ook zoveel
mogelijk bestaande hoge gebouwen. Er staan er op kerken en dergelijke meer. Daar houden wij aan
vast. In eerste instantie is ons gezegd: dit volstaat, samen met nog andere masten die al staan.
Als er toekomst gericht wijzigingen zijn in de aard van frequenties en dergelijke en daardoor een
grotere spreiding nodig is dan zal dat herbekeken moeten worden. Maar voorlopig gaan wij ervan uit
van niet.’

M7 Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre betreffende de postzak van WOI.
Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik las ook in het collegeverslag dat een postzak van WOI is ontdekt geweest. De heemkundige kring
vraagt om daar onderzoek op te mogen doen. We juichen dat toe maar ik was benieuwd waar dat ze
die postzak hadden gevonden?’
Antwoord van schepen K. Peetermans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Die hebben ze ergens in de Valleistraat gevonden tijdens het uitbreken van een woning. De zak zat
onder de vloer.’
Antwoord van raadslid M. Van Torre:
‘Ik vind het een goed initiatief want het zal ettelijke verhalen naar boven brengen.’
Antwoord van schepen K. Peetermans:
‘Het is nu al te volgen, er komt een rubriekje in Iedereen Beroemd.’

M8 Mondelinge vraag van raadslid R. Jacobs betreffende de verkeersborden in de
Rozenkranslaan.
Mondelinge vraag van raadslid R. Jacobs aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik had graag de vraag gesteld of het niet mogelijk was om het verbodsteken C1 op de
Rozenkranslaan met de hoek van de Kloosterstraat en de Noordervest te vervangen. Momenteel zijn
dat precies van die speelgoedbordjes, die je bijna niet ziet hangen. Sommige rijden gewoon door en
dan is het daar levensgevaarlijk.’
Antwoord van schepen N. Bergmans en de burgemeester namens het college van burgemeester en
schepenen:
‘We zullen dat op de verkeerscel brengen. Momenteel zijn dat inderdaad kleiner borden.’

M9 Mondelinge vraag van raadslid J. De Vriendt betreffende de regenval in augustus.
Mondelinge vraag van raadslid J. De Vriendt aan het college van burgemeester en schepenen:
‘We hebben tijdens de maand augustus een tropisch weertje gehad, vooral van tropische regenval. Zo
is er in het begin van de maand een zeer stevige regenperiode geweest waarbij op de
Testeltsesteenweg, de Voort en de Westelsebaan effectief het water uit de riolen kwam gespoten.
Vooral op de Westelsebaan leek het me op een bepaald moment heel precair. De straat was op een
bepaald moment onberijdbaar en de riooldeksels omhoog werden gelicht. Het was maar een
kortstondige situatie, waarschijnlijk heeft dat maar een half uurtje geduurd. Maar ik vraag mij af, één
omdat wij toch moeten rekening moeten houden met het veel vaker voorkomen van zulke toestanden
of men zo’n probleempunten inventariseert en twee, of dat men daar dan ook iets mee doet. Als het
gaat over gemeentelijke wegen al dan niet in samenspraak met Aquafin kijkt wat daar aan hand is. Het
feit dat bepaalde putjes waar het regenwater ingaat, het water eruit spuit is toch een opmerkelijke
zaak. Maar dat op een gewestelijke weg de riooldeksels worden opgelicht en over de ganse breedte
de gewestweg onberijdbaar is dat is toch wel een paar ander mouwen. Ik wil dus weten op welke
manier de gemeente deze situatie al dan niet opvolgt.’
Antwoord van schepen N. Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Het enige dat daar kan gebeuren is, wat nu al zoveel mogelijk gebeurt is het water ophouden bij de
mensen thuis. Dat zijn die verstrengde infiltratie en retentie en grote regenwaterputten. Dat is het
enige dat men kan doen. Dat heeft allemaal te maken met de ontwerpnormen van Aquafin waarbij
gezegd wordt wij leggen rioleringen aan, veel beter kunnen we niet want dan wordt het onbetaalbaar,
men heeft indertijd gezegd voor de vijfjaarlijkse regenval. Dat wil zeggen dat we toestaan aan ons zelf
dat er om de vijf jaar een probleem optreedt. Groot probleem nu is dat die vijfjaarlijkse bui alle jaren
wel eens valt. De tweejaarlijkse bui die valt zeker een paar keer. Wat maakt dat die rioolstelsels zo zijn
ontworpen dat die onder druk komen te staan. Het is geen uitzonderlijke situatie, ze komt op veel
plaatsen voor. Structureel kan je daar weinig aan doen. Een klein technisch probleem van één
rioolputje kan men natuurlijk wel oplossen. Het onder druk komen van de riolen kan je alleen
vermijden door het water zo lang mogelijk op te houden en minder snel af te voeren. Aquafin stuurt
dat continu bij. Dat is een werk van lange adem. Je hebt zones waar er veel verharde oppervlaktes
zijn en veel zijstraten uitkomen op een hoofdstraat en dan komt die hoofdriolering onder druk. Het is
een vrij typisch probleem. Het kan alleen opgelost worden door in de zijtakken zoveel mogelijk retentie
te doen. Anders moet je nieuwe riolering steken, breder dieper. Men heeft twintig jaar geleden
gekozen voor die normen. Er zijn mensen die nooit problemen gaan hebben met hun riolering. Het is
afhankelijk van waar je gelegen bent.’
Antwoord van raadslid J. De Vriendt.
‘Dat is inderdaad de achterliggende filosofie maar mijn concrete vraag is of dat dit door de gemeente
op een of andere manier systematisch wordt gemonitord.’
Antwoord van schepen N. Bergmans.

‘Dat wordt telkens met nieuwe rioleringswerken bekeken. U weet dat meestal de hoofdassen zijn
aangelegd en dan worden de zij-assen daarbij aangekoppeld. Als je dan al problemen hebt dan geeft
elke zijtak meer druk bij een stevige regenbui. Het is nu al opgelegd bij nieuwbouw maar dan moeten
we de mensen nog zover krijgen dat die regenwaterput leeg is als het regent. De meeste regenputten
zitten bij de eerste regenbui vol en blijven vol. Het is de bedoeling dat er buffercapaciteit is maar dat
zullen we moeten leren. Maar als je ziet naar de gescheiden riolering in die kleine straatjes dat heeft
er allemaal mee te maken om minder druk op die hoofdleidingen te krijgen.’
Antwoord van raadslid J. De Vriendt:
‘Ik denk heel concreet aan als ooit het Vlaams gewest geld vindt om de weg tussen Averbode en
Zichem te her aanleggen. We weten dat er een punt is dat aandacht behoeft, wordt dat dan
geïnventariseerd?’
Antwoord van schepen N. Bergmans.
‘Ja, wij houden dat allemaal bij. Of er dan technisch iets aan te doen valt, is nog een andere vraag.
Naar de mensen toe hebben we wel allemaal terugslagkleppen want anders komt het allemaal in het
toilet.
U weet water loopt van boven naar beneden als je beneden zit en er zit veel op aangekoppeld dan
heb je druk. Meestal gaat dat goed maar bij extreme regenval… Tientallen jaren geleden hadden wij
de gewoonte om veel te veel verharde oppervlakken aan te leggen en dan komt het systeem zeker
onder druk en dan krijg je op bepaalde punten overstromingen die je niet zomaar op dat punt kunt
aanpakken. Je kan er wel eens acuut een pomp zetten of iets dergelijks maar dat is geen structurele
oplossing. U zal hier bij ons ook zien dat als wij wegen aanleggen of in verkavelingswegen dat wij
kiezen om de voetpaden en zijstroken waterdoorlatend aan te leggen. Dat heeft daar allemaal mee te
maken. Wij beperken de verharde oppervlakken, wij laten niet toe dat die stroken van de gemeente
nog verhard worden.’
Antwoord van raadslid J. De Vriendt.
‘Kan ik het zo samenvatten dat er in de gemeente een lijst is met zwarte of rode punten, hoe je het
ook wil noemen, en dat die op redelijke constante manier wordt geactualiseerd.’
Antwoord van schepen N. Bergmans.
‘Ja, maar dat is niet zo moeilijk. Het zijn altijd dezelfde punten waar dat het water samenkomt. En
sommige kleine punten, ik zal nu zeggen als er morgen in de straat een probleem is, bij u blijft water
staan, dat kan zijn door een knikje, dat kan je oplossen met een kleine technische oplossing. Dat is
geen systeemfout of geen systeemoorzaak.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik wou daar nog aan toevoegen dat er ook doorstroming is van informatie van de brandweer naar de
technische dienst bij problemen. Dat is zeer belangrijk omdat het de brandweer is die de oproepen
binnenkrijgt. Niet allemaal, maar zij krijgen een groot deel van de oproepen binnen. Dit wordt
doorgegeven aan de technische dienst en dit gebeurt courant.’

M10
Mondelinge vraag van raadslid K. Peeters betreffende de 10-beurtenkaart van het
zwembad.
Mondelinge vraag van raadslid K. Peeters aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik had een vraagje over de meerbeurtenkaart van het zwembad. Sinds 1 juli is die niet meer geldig.
Dat is nogal spijtig want het is nogal laat gecommuniceerd waardoor de gebruikers van
meerbeurtenkaarten voor voldongen feiten werden geplaatst. En nu was onze vraag of het niet
mogelijk is om de huidige meerbeurtenkaarten toch nog als geldige toegangsbewijzen te beschouwen
en dus de kaarten en kortingen een uitdovend karakter te geven.’
Antwoord van schepen K. Peetermans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Het ding is dat wij in het zwembad hebben gecommuniceerd, misschien iets minder in de stadsinfo
maar ook op de website, dat we toch duidelijk hadden gesteld dat bij de hernieuwing van het
reglement, dat die meerbeurtenkaart en alle voordelen die er waren voor sommige mensen, dat die
werden geschrapt.

Er zijn klachten inderdaad op gekomen van bijvoorbeeld mensen die het zwembad in een jaar niet
meer bezocht hadden door bijvoorbeeld bevallingsverlof. Bij sommige mensen hebben we zo
gecommuniceerd dat ze gaat vervallen en die hebben die kaart dan ook weg gedaan. En anderen
zouden we nu dan nog gaan compenseren. De mensen die frequent naar uw zwembad zijn geweest
zou je dan nog extra straffen. Daarom hebben wij gekozen om geen compensatie te geven en het niet
uitdovend te maken. Dan gaan er binnen dit en twee jaar nog altijd kaarten blijven opduiken van
mensen die lange tijd niet meer in het zwembad zijn geweest.’
Vraag van raadslid K. Peeters:
‘Wanneer is de laatste meerbeurtenkaart uitgegeven?’
Antwoord van schepen K. Peetermans:
‘Daar kan ik niet op antwoorden. Het is meegegeven aan de kassa, dat hing daar al uit van vorig jaar
november. Aan de kassa werd ook wel gezegd dat het systeem ging veranderen.’
Vraag van raadslid K. Peeters:
‘Zijn er sinds november 2013 nog meerbeurtenkaarten uitgegeven want dat lijkt me dan niet logisch.’
Antwoord van schepen K. Peetermans:
‘Voor degenen die frequent komen zwemmen, was die regeling nog wel voordeliger tot 30 juni.’
Vraag van raadslid K. Peeters:
‘Kunnen wij die informatie krijgen hoeveel kaarten zijn uitgegeven sinds november 2013 en wanneer
de laatste is uitgegeven?’
Antwoord van schepen K. Peetermans:
‘Als die informatie beschikbaar is in het kassasysteem wil ik dat wel doen.’

M11

Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans betreffende de Finse pistes.

Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans aan het college van burgemeester en schepenen:
‘In Averbode en Keiberg werd een Finse piste aangelegd. Die bestaan nog altijd en dat heeft heel wat
gekost om die aan te leggen. Men heeft in Averbode een aantal jaren geleden heel wat veranderingen
gedaan en in Keiberg een quasi Finse piste aangelegd. Nu is het zo dat de twee pistes maar vooral
Keiberg maar ook Averbode lelijk in verval zijn. Daar groeit serieus onkruid.’
Antwoord van schepen K. Peetermans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Wij zijn daar vorige week met de sportdienst op werkbezoek geweest. We zijn de Finse pistes gaan
bekijken. Carl Berteele was daarbij aanwezig en ook iemand van de technische dienst. Ze liggen er
inderdaad een beetje verkommerd bij. Ze zijn overwoekerd door onkruid. Wat betreft onkruid weet u
dat wij niet veel meer mogen sproeien. We hebben het magazijn de opdracht gegeven om bijkomende
boomschors aan te kopen. Die aankoop is ondertussen gedaan. Vanaf volgende week beginnen ze
aan de opkalefatering van onze Finse pistes. Vooral Averbode omdat we daar over twee weken met
de veldloop zitten. We zijn ook in Keiberg gaan kijken maar daar heeft uiteindelijk nooit schors
gelegen.’
Antwoord van raadslid P. Boschmans.
‘Daar heeft wel schors gelegen. Ik heb daar jaren gelopen.’
Antwoord van schepen K. Peetermans.
‘Het is niet het ‘officiële’ boomschors. Maar de pellets voor de pelletkachels, die pelletjes die worden
gemaakt van datzelfde hout en die worden meestal gebruikt voor die Finse pistes. Dat hout heeft
blijkbaar nooit op de Finse piste in Keiberg gelegen. Dat was boomschors van ons eigen. Maar
uiteindelijk hebben we besloten, die schors is ook duurder geworden in aankoop, om vooral Averbode,
die naar mijn mening een echte Finse piste is, die vooral te onderhouden. Keiberg gaan we houden
zoals het nu is, natuurlijk mits onderhoud van het gras dat erlangs groeit en dat het pad vrij is om te
lopen.’

M12
Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans betreffende het gras aan de kerk in
Messelbroek.
Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Nu snijd je nog een ander onderwerpje aan. Grasmaaien is uiteraard niet alleen aan de Finse piste
maar ook op andere plaatsen zoals bijvoorbeeld in Messelbroek rond de kerk nodig. Ik weet niet of het
schepencollege misschien van plan is om daar koeien of schapen of geiten te zetten?’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Het is geen excuus maar met de uitzonderlijke weersomstandigheden moet er ook veel meer
gemaaid worden dan ander jaren. Buiten de bermen doen we dit in eigen beheer.’

M13
Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans betreffende de arduinen zitbanken in
Scherpenheuvel.
Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Hier tegenover het stadhuis staan er van die arduinen banken zegt men. Dit zijn eigenlijk arduinen
blokken om de weg te scheiden van de parkeerplaatsen. Die schijnen er ook een beetje verwaarloosd
erbij te liggen, die schijnen ook weinig onderhouden te zijn, vervuild te zijn.’
Antwoord van schepen K. Peetermans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Het kan nu wel zijn dat dat voor de crèmerie is. Daar gaan veel mensen een crème likken. En als daar
kinderen bij zijn dan lekt dat soms wel eens op die banken. Dat laat soms wel een smurrie achter.’

M14

Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans betreffende de boom aan de fontein.

Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Aan de fontein heeft er een boom gestaan. Die is al een tijdje weg. Wat gaat daar gebeuren? Wordt
die vervangen?’
Antwoord van schepen K. Peetermans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Die is al eens vervangen maar dat blijkt daar een slechte oase te zijn voor bomen.’
Vraag van raadslid P. Boschmans.
‘Het is niet dat die daar vernield worden?’
Antwoord van schepen K. Peetermans.
‘Die gaan daar gewoon kapot. En waarschijnlijk is dat omdat er tijdens de werken ooit iets geloosd is
geweest dat niet geloosd moest worden.’

De vergadering wordt gesloten om 22.30 uur.
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting.
Op bevel,
Gemeentesecretaris

Voorzitter van de gemeenteraad

Liesbeth Verdeyen

Geert Janssens

