Gemeenteraad: zitting van 12 december 2014

VERSLAG
Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Geert Janssens: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Lieve Renders, 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, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen: Raadsleden;
Eva Poelemans: Gemeentesecretaris dd.
Nico Bergmans: Schepen;
Joris De Vriendt, Sara De Kock: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris

De Voorzitter van de gemeenteraad, Geert Janssens, opent de vergadering om 19.00 uur.
1

Goedkeuring van het beroep tegen het besluit van de provinciegouverneur van
20 november 2014 betreffende de bepaling van de verdeelsleutel van de gemeentelijke
dotatie aan de hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost voor het jaar 2015.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikelen 42, 43 en
57, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en
schepenen, en de artikelen 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op artikel 68 van de wet van 15.05.2007 betreffende de civiele veiligheid, gewijzigd door de wet
van 19.04.2014;
Gelet op de Ministeriële omzendbrief van 14.08.2014 betreffende de gemeentelijke dotaties aan de
hulpverleningszones;
Gelet op het raadsbesluit van 10.09.2014 van de prezoneraad Vlaams-Brabant Oost waaruit blijkt dat
geen consensus werd bereikt omtrent de verdeelsleutel van de gemeentelijke dotatie voor het jaar
2015;
Gelet op het besluit van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant van 20.11.2014, ontvangen op
24 november 2014, betreffende de bepaling van de verdeelsleutel van de gemeentelijke dotatie voor
het jaar 2015 aan de hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost;
Overwegende dat ingevolge dit besluit het percentage van de gemeentelijke dotatie van de stad
Scherpenheuvel-Zichem vastgesteld wordt op 3,366%, zijnde een stijging van maar liefst 30,61% ten
opzichte van het bijdragepercentage van referentiejaar 2012 (namelijk 2,577%);
Overwegende dat in de voorstellen van de begeleidingscommissie van de civiele veiligheid
(Commissie Paulus) drie basisprincipes als uitgangspunt werden genomen:
1. De burger heeft recht op de snelste adequate hulp;
2. Elke burger heeft recht op eenzelfde basisbescherming tegen een gelijke bijdrageplicht;
3. Schaalvergroting is noodzakelijk;
Overwegende dat er momenteel enkel een verdeelsleutel wordt bepaald voor de bijdrage voor de
dienstverlening;
Overwegende dat aan de organisatie van de dienstverlening niets wordt veranderd; dat sommige
steden uitsluitend met beroepsbrandweerlieden werken en anderen voornamelijk met vrijwilligers; dat
het duidelijk is dat de korpsen die met beroepsbrandweerlui werken merkelijk duurder zijn dan de
korpsen die met vrijwilligers werken (bijvoorbeeld voor 2012 bedroeg de kost per inwoner in Leuven
59,41 euro voor een beroepskorps, terwijl bij de stad Scherpenheuvel-Zichem de kost per inwoner
20,95 euro bedroeg voor een vrijwilligerskorps waarbij dit verschil niets te maken heeft met de
investeringen in materialen en kazernes);
Overwegende dat de beslissing van de gouverneur er op neerkomt dat er een loutere financiële
transfert plaats heeft van de steden met een vrijwilligerskorps naar de steden met een beroepskorps,
m.a.w. dat deze laatsten een gedeelte van hun kost kunnen afwentelen op de steden met een
vrijwilligerskorps;
Overwegende dat bijgevolg wordt geraakt aan de basisvoorwaarden van de brandweerhervorming;

Overwegende dat het derhalve is aangewezen om de bijdragen pas op het definitieve niveau te
positioneren op het ogenblik dat kan verwacht worden dat de brandweer overal binnen het
verzorgingsgebied op dezelfde manier wordt georganiseerd;
Overwegende dat het om die reden niet redelijk is om te voorzien in een overgangsperiode van
slechts 5 jaar;
Overwegende dat het billijk is om deze overgangsperiode uit te breiden;
Overwegende dat de voorstellen die besproken werden tijdens de openbare zitting van 10.09.2014
van de prezoneraad van de hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant telkens uitgingen van een
maximale jaarlijkse stijging en daling van 5% (t.o.v. het vorige jaar);
Overwegende dat de gemeenteraad tegen de beslissing van de gouverneur beroep kan instellen bij
de minister van Binnenlandse Zaken binnen een termijn van 20 dagen, te rekenen vanaf de dag na de
kennisgeving ervan aan de gemeentelijke overheid;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, 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, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Kenny Peeters, Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad stelt beroep in bij de minister van Binnenlandse Zaken tegen het
besluit van de provinciegouverneur van 20.11.2014 betreffende de bepaling van
de verdeelsleutel van de gemeentelijke dotatie voor het jaar 2015 aan de
hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost.
Art. 2.
Een afschrift van deze beslissing wordt verzonden naar de provinciegouverneur van
Vlaams-Brabant.

De vergadering wordt gesloten om 19.18 uur.
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting.
Op bevel,
Gemeentesecretaris dd.

Voorzitter van de gemeenteraad

Eva Poelemans

Geert Janssens

