Gemeenteraad: zitting van 18 december 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, Greta Van Meeuwen: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Lieve Renders: Schepen verontschuldigd voor 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37;
Rob Jacquemyn: Raadslid verontschuldigd voor M1, M2, M3, M4, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37;
Marc Decat: Raadslid verontschuldigd voor 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, M1, M2, M3, M4, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37;
Joris De Vriendt: Raadslid verontschuldigd voor 1, 2;
Martine Vancauwenbergh: Raadslid verontschuldigd voor 26, 27, 28, 29, 30, M1,
M2, M3, M4, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37;
Kenny Peeters: 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 27.11.2014;
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, Willy Cortens, Arlette Sannen,
Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre,
René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art. De notulen van de zitting van 27.11.2014 worden goedgekeurd.

2

Goedkeuring van de akte betreffende de beëindiging van de erfpachtovereenkomst met de
Vereniging der Parochiale Werken van het Dekenaat Diest.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de Wet over het recht van erfpacht van 10.01.1824;
Gelet op de erfpachtovereenkomst van 28.02.1997 gesloten tussen de stad Scherpenheuvel-Zichem
en de Vereniging der Parochiale Werken van het Gewest Aarschot voor een duur van 27 jaar met als
voorwerp de parochiezaal gelegen Eikeveldstraat 15 te Messelbroek;
Overwegende dat sinds september 2012 deze zaal niet meer door de stad wordt uitgebaat als
parochiezaal aangezien zaal De Keyt in gebruik werd genomen als nieuwe multifunctionele zaal;
Overwegende dat de Vereniging der Parochiale Werken van het Gewest Aarschot slechts bereid was
deze erfpachtovereenkomst vroegtijdig te beëindigen indien een nieuwe erfpachtovereenkomst kon
worden gesloten met een andere partij;

Overwegende dat de Vereniging der Parochiale Werken van het Gewest Aarschot de met erfpacht
bezwaarde grond waarop de parochiezaal gevestigd is, heeft ingebracht in de Vereniging der
Parochiale Werken van het Dekenaat Diest, zodat deze laatste de contractspartij is voor de
beëindiging;
Gelet op het ontwerp van notariële akte waarin zowel de beëindiging als de nieuwe erfpacht is
opgenomen, op vraag van de nieuwe erfpachtnemer, Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke
Scholen Keerbergen;
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,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Martine Vancauwenbergh,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De beëindiging van de erfpachtovereenkomst met de Vereniging der Parochiale Werken van
het Dekenaat Diest wordt goedgekeurd als volgt:
Op drieëntwintig december tweeduizend veertien,
Verschenen voor mij, Meester Aloïs VAN DEN BOSSCHE, notaris te Vorselaar,
ENERZIJDS:
VERENIGING DER PAROCHIALE WERKEN VAN HET DEKENAAT DIEST, vereniging
zonder winstoogmerk met zetel te 3290 Diest, Oscar Nihoulstraat 4, ondernemings-nummer
0407.720.395/RPR Leuven.
Opgericht onder de benaming "Vereniging der Parochiale Werken van de Dekenij Diest" bij
akte verleden voor notaris Leo Van Haecht te Diest op 31 mei 1922, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 en 11 juli daarna onder nummer 331.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene
vergadering van 8 januari 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 20 februari daarna onder nummer 13030973.
Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 16 van de statuten door 2 gezamenlijk
handelende bestuurders, met name:
1) Eerwaarde Heer Felix Van Meerbergen, voorzitter, geboren te Scherpenheuvel op 16 mei
1949, rijksregister nummer 49.05.16-347.43, wonende te 3290 Diest, Oscar Nihoulstraat 4;
2) Mevrouw Maria Ghislena Baldewijns, ondervoorzitter, geboren te Alken op 6 augustus
1944, rijksregister nummer 44.08.06-292.23, wonende te 3473 Waanrode, Parelstraat 24.
Beiden tot bestuurder benoemd bij besluit van de algemene vergadering van 8 januari 2013,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 februari 2013 onder
nummer 13030973.
Hierna ook genoemd de “erfverpachter”.
ANDERZIJDS:
A. STAD SCHERPENHEUVEL-ZICHEM, waarvan de kantoren zijn gevestigd te 3270
Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15.
Hier vertegenwoordigd door:
1) de heer Emmanuel Elisa Claes, burgemeester, geboren te Leuven op 26 februari 1959,
rijksregister nummer 59.02.26-483.87, wonende te 3272 Testelt, Mettebeemden 6;
2) mevrouw Liesbeth Josée Lodewijk Verdeyen, secretaris, geboren te Herentals op 5
augustus 1974, rijksregister nummer 740805 202-94, wonende te Lokert 3, 2250 Olen.
Handelend ingevolge het besluit van de gemeenteraad van de stad Scherpenheuvel-Zichem
van 18 december 2014.
Hierna ook genoemd de “Stad Scherpenheuvel-Zichem”.
B. ONDERWIJSINRICHTINGEN ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN
KEERBERGEN, vereniging zonder winstoogmerk, waarvan de zetel is gevestigd te 2223
Schriek, Leuvensebaan 27, ondernemingsnummer 0443.385.416/RPR Antwerpen, afdeling
Mechelen.
Opgericht bij onderhandse akte van 6 september 1990, bekend gemaakt in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 29 november 1990 onder nummer 018699.

De statuten werden integraal vervangen bij besluit van de buitengewone algemene
vergadering van 12 februari 2011, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad
van 19 mei 2011 onder nummer 11075862.
De statuten werden sedertdien niet gewijzigd.
Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 18 van haar statuten door haar gedelegeerd
bestuurder, te weten:
de heer Jan Bakelants, rijksregisternummer 64.05.06-119.13, wonende te 2230 Herselt,
Ramsel, Boomgaardstraat(RAM) 15, benoemd tot bestuurder door de algemene vergadering
van 12 februari 2008 en tot gedelegeerd bestuurder bij besluit van de raad van bestuur 18
augustus 2009, beide bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30
oktober 2009 onder nummer 09154059.
Hierna ook genoemd “OZCS Keerbergen” of de “erfpachter”.
VOORAFGAANDE VERKLARING
De partijen zetten voorafgaandelijke uiteen wat volgt:
a) erfpacht benedenverdieping:
Bij akte verleden voor de Burgemeester van de Stad Scherpenheuvel op 28 februari 1997,
overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Leuven op 11 augustus 1997, boek 5133
nummer 25, werd door de VERENIGING DER PAROCHIALE WERKEN VAN HET GEWEST
AARSCHOT de hierna beschreven goederen in erfpacht gegeven aan de STAD
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM:
BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN – te SCHERPENHEUVEL-ZICHEM, 3de AFDELING
MESSELBROEK:
De benedenverdieping van het gebouw aan de Eikeveldstraat 15 (volgens huidige
kadastrale legger +15), ten kadaster gekend volgens erfpachtakte en legger wijk C nummer
139/Z voor een oppervlakte volgens erfpachtakte van 2 are 45 centiare.
OORSPRONG VAN EIGENDOM:
Dit goed hoorde toe aan de VERENIGING DER PAROCHIALE WERKEN VAN HET
GEWEST AARSCHOT om het te hebben aangekocht onder grotere oppervlakte blijkens
akte verleden voor notaris Georges van der Gracht de Rommerswael te Grobbendonk op 26
juni 1923, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Leuven op 24 augustus 1923,
boek 4821 nummer 26.
b) erfpacht eerste verdieping:
Bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 16 juli 2008, overgeschreven op het eerste
hypotheekkantoor te Leuven onder referte 72-T-17/07/2008-08320, werd de eerste
verdieping van zelfde gebouw, samen met andere goederen, door de VERENIGING DER
PAROCHIALE WERKEN VAN HET GEWEST AARSCHOT in erfpacht gegeven aan de
ONDERWIJSINSTELLINGEN ZUSTERS DER CHRISTELIJKE SCHOLEN KEERBERGEN.
Bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 26 juni 2014, overgeschreven op het
eerste hypotheekkantoor te Leuven onder referte 72-T-02.07.2014-06383, werd de duur van
de voormelde erfpacht verlengd tot 31 december 2064 en werden de modaliteiten van de
erfpacht gewijzigd.
c) inbreng tréfonds:
Bij akte verleden voor notaris Dirk Michiels te Aarschot en notaris Nathalie Claes te
Scherpenheuvel-Zichem, op 7 december 2012, overgeschreven op het eerste
hypotheekkantoor te Leuven onder referte 72-T-21/12/2012-13980 heeft de VERENIGING
DER PAROCHIALE WERKEN VAN HET GEWEST AARSCHOT de tréfonds van
voorschreven goederen, samen met andere goederen, ingebracht in de VERENIGING DER
PAROCHIALE WERKEN VAN HET DEKENAAT DIEST (toen nog genaamd VERENIGING
DER PAROCHIALE WERKEN GEWEST DIEST).
OVEREENKOMSTEN
1) Beëindiging erfpacht met de Stad Scherpenheuvel-Zichem:
De erfverpachter en de Stad Scherpenheuvel-Zichem verklaren overeen te komen aan de
voormelde erfpachtovereenkomst van 28 februari 1997 betreffende de voorschreven
benedenverdieping met ingang van heden een einde te stellen.
Zij verklaren uit hoofde van voormelde erfpachtovereenkomst niets meer van elkaar te
vorderen te hebben en verklaren elkaar definitieve kwijting te verlenen van alle
verplichtingen uit hoofde van voormelde erfpachtovereenkomst.
2) Verlenen van een recht van erfpacht aan OZCS Keerbergen:

De erfverpachter verklaart hierbij een recht van erfpacht te verlenen betreffende de
voorschreven benedenverdieping, aan de ONDERWIJSINRICHTINGEN ZUSTERS DER
CHRISTELIJKE SCHOLEN, die verklaart te aanvaarden.
Deze erfpachtovereenkomst wordt gesloten onder de hierna volgende voorwaarden:
1. Duur van de erfpacht:
De erfpachtovereenkomst wordt gesloten voor een termijn van heden tot 31 december 2064.
2. Einde van de erfpacht en verlenging:
Op het einde van deze termijn zal de erfpacht van rechtswege en zonder opzeg ophouden.
De erfpacht mag echter in gemeen overleg tussen partijen worden vernieuwd of verlengd.
De goederen zijn uitsluitend bestemd voor het onderbrengen van onderwijsinrichtingen
handelend overeenkomstig de leer en de geest van de Rooms Katholieke Kerk.
Het niet naleven van deze bepaling stelt onmiddellijk en zonder ingebrekestelling een einde
aan de erfpachtovereenkomst, zelfs al is de hierboven bepaalde termijn waarvoor de
erfpacht werd verleend niet verstreken en dit zonder enige vergoeding ten voordele van de
erfpachter, onder voorbehoud evenwel van het bepaalde in artikel 19, paragraaf 1 van de
wet van 29 mei 1957, zoals gewijzigd door de wet van 11 juli 1973 en het decreet van de
Vlaamse Gemeenschap van 5 juli 1989.
De erfpachtrecht zal slechts mogen worden vervreemd of met zakelijke rechten worden
bezwaard mits de instemming van de raad van bestuur van AGIOn.
3. Lasten:
De erfpachter neemt voor de hele duur van de erfpacht te zijnen laste:
a) alle belastingen, taksen en andere lasten die de goederen thans of in de toekomst
bezwaren, hierin begrepen de verhoging van de taksen ter vergoeding der successierechten
die het gevolg zouden zijn van aangebrachte verbeteringswerken of van het oprichten van
nieuwe gebouwen;
b) alle gewone en buitengewone herstellingen en onderhoudskosten die nodig zijn om de
gebouwen begrepen in de erfpachten in stand te houden.
4. Rechten van de erfpachter:
Het staat de erfpachter vrij de bestaande gebouwen af te breken, verbeteringen aan de
bestaande gebouwen aan te brengen of nieuwe gebouwen op te richten, indien ze
noodzakelijk, nuttig of wenselijk zijn om het doel als onderwijsinrichting te volbrengen,
volgens de gangbare en wettelijke voorschriften ter zake.
Op het einde van de erfpacht komen de goederen, met inbegrip van alle werken en
gebouwen die werden uitgevoerd of opgericht, vrij en onbelast in volle eigendom toe aan de
erfverpachter.
De erfverpachter zal hiervoor een vergoeding verschuldigd zijn aan de erfpachter, gelijk aan
de meerwaarde op dat tijdstip ontstaan door de aan de goederen aangebrachte werken en
verbouwingen of door nieuw opgerichte gebouwen, gerealiseerd met tussenkomst van het
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn). Deze meerwaarde dient begrepen
te worden als het volledige subsidiebedrag, verminderd met 1/20ste per jaar voor de periode
waarbinnen het aldus gebouwde, gemoderniseerde, uitgebreide of geschikt gemaakte
gebouw werd aangewend voor de bestemming waarvoor de tussenkomst van het AGIOn
werd verkregen.
Partijen verklaren uitdrukkelijk dat deze verplichting in hoofde van de erfverpachter niet geldt
voor de meerwaarde die werd gerealiseerd in het kader van het Decreet van 7 juli 2006
betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur (DBFM). Voor deze meerwaarde is
de erfverpachter geen enkele vergoeding verschuldigd aan de erfpachter.
5. Verzekering:
De erfpachter is verplicht de goederen voor hun volle waarde en tegen brand en andere
risico's te laten verzekeren voor de ganse duur van de erfpachten bij een door de erfverpachter aanvaarde verzekeringsmaatschappij. Hij zal een bewijs van de betaling van de
verzekeringspremies op eerste verzoek van de erfverpachter moeten voorleggen.
6. Erfdienstbaarheden:
De erfverpachter verklaart geen erfdienstbaarheden te kennen en er zelf geen te hebben
gevestigd in voordeel van of lastens de goederen.
Desbetreffende treedt de erfpachter in alle rechten en verplichtingen van de erfverpachter.
7. Prijs:
Als erkenning van het eigendomsrecht van de erfverpachter zal de erfpachter aan de
erfverpachter een jaarlijks bedrag betalen van vijftien euro (€ 15,00) per vierkante meter

nuttige oppervlakte, te voldoen volgens opvragen door de erfverpachter, zesmaandelijks te
betalen telkens op 1 maart en 1 september van het betreffende jaar.
De partijen verklaren de nuttige oppervlakte onder elkaar te hebben bepaald op # m², zodat
de prijs op heden # euro (€ #) bedraagt.
Deze canon wordt gekoppeld aan de ABEX-index. Het basiscijfer is dat van de maand die de
ondertekening van deze akte voorafgaat. De aanpassing zal volgens een strikt evenredige
regel worden toegepast jaarlijks in de maand januari volgens de schommelingen van het
indexcijfer van de maand die daaraan voorafgaat, vergeleken met het basisindexcijfer. Het
basisindexcijfer is dat van de maand december 2013.
8. Kosten van de akte:
De kosten, rechten en erelonen verbonden aan deze akte zijn ten laste van de erfpachter.
9. Toepasselijke wet:
Voor al hetgeen hier niet uitdrukkelijk is bepaald verwijzen partijen naar de bepalingen van
de wet van 10 januari 1924 betreffende de erfpacht.
10. Ontslag van ambtshalve inschrijving:
De Hypotheekbewaarder wordt ontslagen van het nemen van een ambtshalve inschrijving
naar aanleiding van de overschrijving van deze akte.
11. Stedenbouw en ruimtelijke ordening:
Geen zekerheid kan worden gegeven over de mogelijkheid om op de goederen te bouwen of
daarop enige vaste of verplaatsbare inrichting op te stellen.
Op # heeft de gemeente de vastgoedinformatie en een uittreksel uit het plannen- en
vergunningenregister afgeleverd waarin onder meer wordt vermeld wat volgt:
“Het goed is volgens het gewestplan gelegen in woongebied met landelijk karakter.
Voor het goed werd op 4 mei 1997 een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor de
aanpassing en de uitbreiding van een sanitair blok (ref. M/42/1997)
Het goed ligt in een vogelrichtlijngebied.
Een septische put is verplicht.”
De notaris vermeldt, op basis van de informatie waarover hij beschikt:
1° voor het goed werd een stedenbouwkundige vergunning verleend zoals voormeld.
Bestaande constructies waarvan wordt aangetoond dat ze gebouwd werden voor 22 april
1962 worden geacht vergund te zijn;
2° de meest recent stedenbouwkundige bestemming van het goed is: parochiezaal gelegen
in woongebied met landelijk karakter;
3° voor het goed werd geen dagvaarding uitgebracht wegens stedenbouwkundige
overtreding;
4° voor het goed geldt geen voorkooprecht, vermeld in artikel 2.4.1 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening;
5° voor het goed is geen verkavelingsvergunning van toepassing;
6° voor het goed werd geen as-builtattest uitgereikt.
De erfpachter verklaart dat hij het stedenbouwkundig uittreksel heeft ontvangen.
De notaris verwijst naar de lijst van werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning
moet worden bekomen, opgenomen in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening.
12. Bodemattest:
Voor het goed werd op 19 november 2014 een bodemattest afgeleverd waarvan de inhoud
luidt:
“De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de
bodemkwaliteit.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
Opmerking:
1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend
bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.
2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be
3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van
grondverzet. Meer informatie: www. ovam.be/grondverzet.
4. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.”
De erfpachter verklaart dat hij voor het sluiten van de overeenkomst op de hoogte is
gebracht van de inhoud van het bodemattest.
De notaris bevestigt dat de bepalingen van titel 3, hoofdstuk 8 van het bodemdecreet
werden toegepast.

Art. 2.

De erfpachter treedt desbetreffend in alle rechten en verplichtingen van de erfverpachter.
13. Postinterventiedossier:
De partijen verklaren dat er sinds 1 mei 2001 geen werken werden uitgevoerd waarvoor een
postinterventiedossier moest worden opgesteld.
14. Watertoets:
Nazicht leert dat de goederen:
- niet gelegen zijn in een risicozone voor overstroming;
- niet gelegen zijn in een mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied zoals
vastgesteld door de Vlaamse Regering;
- niet gelegen zijn in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone zoals
vastgesteld door de Vlaamse Regering.
FISCALE VERKLARINGEN
I. BTW:
Er wordt lezing gegevens aan partijen van artikel 62, paragraaf 2, en van artikel 73 van het
Wetboek der Belastingen op de Toegevoegde Waarde.
De erfverpachter verklaart dat hij geen belastingplichtige voor de belasting over de
toegevoegde waarde is, dat hij evenmin binnen de vijf jaren voor heden een gebouw
vervreemd heeft onder voormeld fiscaal regime en dat hij tenslotte geen deel uitmaakt van
een feitelijke of tijdelijke vereniging die zulke belastingplichtige is.
II. REGISTRATIERECHTEN:
De erfpachter verzoekt om kosteloze registratie, zoals voorzien door artikel 161, 1°, lid 2 van
het Wetboek van Registratierechten.
III. RECHTEN OP GESCHRIFTEN:
Het recht van vijftig euro (€ 50,00) wordt gestort op aangifte van ondergetekende notaris.
SLOT
1. BEKWAAMHEID VAN PARTIJEN:
Alle verschijnende partijen, ook 'comparanten' genoemd, verklaren bevoegd en bekwaam te
zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp
te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen
zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder,
enzovoort.
2. KEUZE VAN WOONST:
Voor de uitvoering dezer doen de comparanten keuze van woonst, ieder in zijn respectieve
zetel.
3. IDENTITEIT VAN PARTIJEN:
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de partijen, hem bekend, zoals hierboven
vermeld, aan de hand van de door de Wet vereiste stukken, hem vertoond.
4. ONEVENWICHTIGE BEDINGEN EN TEGENSTRIJDIGE BELANGEN:
Comparanten erkennen er door de notaris op gewezen te zijn dat elke partij het recht heeft
om naar vrije keuze een notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in
het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden
vastgesteld.
WAARVAN AKTE
Werd opgemaakt en verleden te Vorselaar, op datum als voorschreven.
Na integrale voorlezing van de akte en toelichting door de notaris, hebben de comparanten,
vertegenwoordigd als voorschreven, samen met mij, notaris, getekend.
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan notaris Van den Bossche met kantoor
te Vorselaar, aan de Vereniging der Parochiale Werken van het Dekenaat Diest en
Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen Keerbergen.

Raadslid M. Van Torre vraagt namens de N-VA-fractie om het stemgedrag te notuleren voor
agendapunt 3.
‘Voor het budget 2014 werd door onze fractie een goedkeuring gegeven om het beleid van het AGB
de kans te geven gedurende één werkingsjaar om minstens tot een ‘Break-Even’ te komen op
exploitatieniveau exclusief personeelskosten.
Dit doel werd niet gerealiseerd.
Op basis van de ons voorgelegde budgetwijziging 2014 en het aangepaste meerjarenplan stellen we
op budgettair vlak een lichte groei vast die evenwel niet representatief is.

Het positief saldo groeit met moeite aan, meer specifiek aan een ritme van minder dan € 2.500 per
jaar, en voldoet zeker niet aan het objectief om bij te dragen aan de afbouw van bijkomende
stadsubsidie.
De permanente investering van € 30.000 voorzien in de budgettaire planning lijkt ons ook overdreven
en slechts als een cijferoefening ingevoerd om de nodige bewegingsruimte per werkingsjaar te
hebben.
Een magere toevoeging aan inkomsten is de plaatsing van de zendmast op de parking van De Egger.
De verwachtingen gesteld bij het begin van de huidige legislatuur m.b.t. het business center is tot
vandaag, na één jaar uitwerking van het AGB-BBC plan, een dode letter gebleken.
De werking kan en moet nog beter aangepakt worden. Met het voorgelegde meerjarenplan blijft het
AGB rustig verder dobberen op het vroegere elan.
Dit verontrust onze fractie ten zeerste en daarom kunnen wij dan ook dit plan niet goedkeuren, dus
ook niet het budget voor 2015.’
3

Goedkeuring van de budgetwijziging 2014, de wijziging van het meerjarenplan 2015-2019 en
het budget 2015 van het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, in het bijzonder art. 43 §2 22°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 26.06.2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,
in het bijzonder art. 193;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27.12.2002 waarin de oprichting en de statuten van het
Autonoom gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem, afgekort AGB ScherpenheuvelZichem werden goedgekeurd;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van het AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem
van 24.11.2014 waarin de budgetwijziging 2014, de meerjarenplanwijziging 2015-2019 en het budget
2015 werd vastgesteld;
Gelet op de budgetwijziging 2014, de meerjarenplanwijziging 2015-2019 en het budget 2015 van het
AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Arlette Sannen, 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,
Greta Van Meeuwen
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De budgetwijziging 2014 van het AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem wordt
goedgekeurd.
Art. 2.
De meerjarenplanwijziging 2015-2019 van het AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem
wordt goedgekeurd.
Art. 3.
Het budget 2015 van het AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem wordt goedgekeurd.

4

Kennisneming van de budgetwijziging nummer 3 van het exploitatiebudget, het
investeringsbudget en het liquiditeitenbudget 2014 van het OCMW.

Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
van 19.12.2008, in het bijzonder de artikelen 150 en 156;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10.11.2014 waarbij
gunstig advies wordt verleend met betrekking tot de budgetwijziging nummer 3 van het
exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget van 2014 van het OCMW;

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 01.12.2014 houdende de
vaststelling van de budgetwijziging nummer 3 van het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het
liquiditeitenbudget van 2014 van het OCMW;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Enig art. De raad neemt kennis van de budgetwijziging nummer 3 van het exploitatiebudget, het
investeringsbudget en het liquiditeitenbudget van 2014 van het OCMW.

5

Kennisneming van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW.

Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
van 19.12.2008, in het bijzonder artikel 148;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 10.11.2014 waarbij
gunstig advies wordt verleend met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
van het OCMW;
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 01.12.2014 houdende de
aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Enig art. De raad neemt kennis van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het
OCMW.

6

Kennisneming van het budget 2015 van het OCMW.

Gelet op het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
van 19.12.2008, in het bijzonder artikel 150;
Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 01.12.2014 houdende de
vaststelling van het budget 2015;
Overwegende dat het budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Enig art. De raad neemt kennis van het budget 2015 van het OCMW.

7

Goedkeuring algemeen kader interne controle systeem en kennisneming rapportering
interne controle 2014.

Gelet op artikel 100 van het Gemeentedecreet dat bepaalt dat het intern controlesysteem wordt
vastgesteld door de gemeentesecretaris, na overleg met het managementteam;
Gelet op artikel 101 van het Gemeentedecreet dat bepaalt dat de gemeentesecretaris instaat voor de
organisatie en werking van het interne controlesysteem en hierover jaarlijks dient te rapporteren aan
het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad;
Gelet op artikel 43 §2 8° van het Gemeentedecreet dat stelt dat de gemeenteraad het algemeen kader
van het interne controlesysteem dient vast te stellen;
Gelet op het overleg van het managementteam van 01.12.2014;
Gelet op het besluit van de gemeentesecretaris van 02.12.2014;
Overwegende dat het algemeen kader is uitgeschreven in een document met referentie ICS 2014 EP;
Overwegende dat dit algemeen kader dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad;
Overwegende dat de rapportering 2014 over het interne controlesysteem eveneens is vastgelegd in
dit document;
Overwegende dat de rapportering 2014 ter kennisgeving dient te worden voorgelegd aan de
gemeenteraad;
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,
Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het algemeen kader zoals uitgeschreven in het document met referentie ICS 2014 EP wordt
goedgekeurd.
Art. 2.
De rapportering van het interne controlesysteem zoals opgenomen in het document met
referentie ICS 2014 EP wordt ter kennis genomen.

8

Goedkeuring van budgetwijziging nummer 2 van 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 wijziging nummer 2 van het budget 2014, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Overwegende dat het gewijzigde budget 2014 past in het aangepaste meerjarenplan 2014-2019,
zoals goedgekeurd door de raad in zitting van 11.09.2014;
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, 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,
Greta Van Meeuwen
Onthouding:
Besluit:
Enig art. De wijziging nummer 2 van het budget 2014, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd, wordt
goedgekeurd.

Raadslid M. Van Torre vraagt namens de N-VA-fractie om het stemgedrag te notuleren voor
agendapunt 9 en 10.
‘De N-VA fractie onthoudt zich voor het aangepaste MJP 2014-2019 alsook voor het budget 2015.
Het plan en de bijhorende budgetten werden bij de allereerste behandeling in december 2013 al door
onze fractie afgekeurd. De wijzigingen in het aangepaste plan dat nu voorligt bevatten nog te weinig
structurele maatregelen. De schuldafbouw blijft een blok aan het been van het huidig bestuur
waardoor nog zwaardere inspanningen zich aanbieden in de komende jaren. De bijkomende
overdracht met betrekking tot de brandweer kent nu een budgettaire raming maar zal zeker
nauwkeurig toezicht vergen. De uitgaven voor exploitatie kunnen zeker ook nog beter in de hand
gehouden worden. De investeringsruimte vergt een betere spreiding in de tijd, zelfs over 2019.’

9

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 omzendbrief BB 2014/4 van 05.09.2014 betreffende de aanpassing van de
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015;
Gelet op de tweede 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,
Greta Van Meeuwen
Onthouding:
Besluit:
Enig art. De tweede aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019, die als bijlage bij dit besluit is
gevoegd, wordt goedgekeurd.

10 Goedkeuring van budget 2015.
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, § 2, 3° en de artikelen 148 tot en met 151;
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 tot en met 27;
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 2 tot en met 4 en artikel 10;
Gelet op omzendbrief BB 2014/4 van 05.09.2014 betreffende de aanpassing van de
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015;
Gelet op het budget 2015, dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Overwegende dat het budget 2015 past in het aangepaste meerjarenplan 2014-2019, zoals
goedgekeurd door de raad in zitting van vandaag;
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,
Greta Van Meeuwen
Onthouding:
Besluit:
Enig art. Het budget 2015, dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd.

Raadslid M. Van Torre vraagt namens de N-VA-fractie om het stemgedrag te notuleren voor
agendapunt 11.

‘De N-VA fractie zal deze administratieve aanpassing van het belastingreglement goedkeuren omdat
het gaat over een verbetering, om de mensen duidelijk te maken wat of welke de voorwaarden zijn om
eraan te voldoen.’

11 Wijziging van het belastingreglement van 21.03.2013 op de onbebouwde bouwgronden in
woongebied en op de onbebouwde kavels.
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het belastingreglement van 21.03.2013 op de onbebouwde bouwgronden in woongebied en
op de onbebouwde kavels;
Overwegende dat een vrijstelling van de belasting voorzien is voor bouwgronden en kavels die tijdens
het aanslagjaar niet voor bebouwing kunnen bestemd worden ingevolge de Pachtwet;
Overwegende dat het wenselijk is om duidelijker te maken welke bewijzen er nodig zijn om van deze
vrijstelling te kunnen genieten;
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, Jan Boeckx,
Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus
Neen:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen
Onthouding:
Joris De Vriendt, Koen Vranken
Besluit:
Enig art. Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2016 wordt het belastingreglement van 21.03.2013 op
de onbebouwde bouwgronden in woongebied en op de onbebouwde kavels als volgt
aangepast:
artikel 7, tweede punt wordt vervangen door:
“De Pachtwet van 04.11.1969. Het bewijs van de pacht moet geleverd worden aan de
hand van een authentieke akte of een geregistreerde onderhandse akte. Er moet aan
alle voorwaarden van de landpacht voldaan zijn.”

12 Opheffing van de retributiereglementen van 21.03.2013 op de interventies van het stedelijk
brandweerkorps en op de brandpreventieopdrachten van het stedelijk brandweerkorps.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 25.04.2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten
die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 16.07.2009;
Gelet op het retributiereglement van 21.03.2013 op de interventies van het stedelijk brandweerkorps;
Gelet op het retributiereglement van 21.03.2013 op de brandpreventieopdrachten van het stedelijk
brandweerkorps;
Overwegende dat de taken van het stedelijke brandweerkorps met ingang van 01.01.2015 worden
overgenomen door de hulpverleningszone Oost;
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, 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, Greta Van Meeuwen
Neen:

Onthouding:
Besluit:
Enig art. De volgende retributiereglementen van 21.03.2013 worden opgeheven met ingang van
01.01.2015:
op de interventies van het stedelijk brandweerkorps;
op de brandpreventieopdrachten van het stedelijk brandweerkorps.

Raadslid M. Van Torre vraagt namens de N-VA-fractie om het stemgedrag te notuleren voor
agendapunt 13 tot en met 24.
‘Er gebeuren wijzigingen aan de budgetten van de kerkfabrieken maar we zullen hetzelfde standpunt
aanhouden als bij de initiële stemming over de budgetten van de kerkfabrieken en zullen ook neen
stemmen.’
13 Goedkeuring van aanpassing meerjarenplan 2014-2019 kerkfabriek Sint-Eustachius
Zichem.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, in het bijzonder de artikelen 41 tot en met 44;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 5 september
2008, in het bijzonder de artikelen 6 tot en met 16;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de meerjarenplannen van de kerkfabrieken en de wijzigingen ervan onderworpen
zijn aan het advies van het erkend representatief orgaan en aan de goedkeuring van de
gemeenteraad;
Gelet op het voorafgaand overleg van 16.07.2014 en van 01.10.2014 tussen het centraal kerkbestuur
en het gemeentebestuur;
Gelet op het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem,
goedgekeurd door de kerkraad op 07.07.2014;
Gelet op het gunstig advies van 13.11.2014 van het erkend representatief orgaan over het gewijzigde
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, Willy Cortens, Arlette Sannen,
Joris De Vriendt, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre,
René Jacobs
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen
Besluit:
Art. 1.
Het gewijzigde meerjarenplan 2014-2019 van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem wordt
goedgekeurd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan de provinciegouverneur, het centraal
kerkbestuur, de kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.

14 Kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem: akteneming budgetwijziging 2014.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van de budgetwijziging van de kerkfabriek op
voorwaarde dat de wijziging past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 16.07.2014 en van 01.10.2014 tussen het centraal kerkbestuur
en het gemeentebestuur;
Gelet op de budgetwijziging 2014 van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem, goedgekeurd door de
kerkraad in zitting van 07.07.2014 en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 13.11.2014 van het erkend representatief orgaan over het gewijzigde
budget 2014 van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van heden de aanpassing van het meerjarenplan 20142019 van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem heeft goedgekeurd;
Overwegende dat de budgetwijziging past in het goedgekeurde 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, Willy Cortens, Arlette Sannen,
Joris De Vriendt, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre,
René Jacobs
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2014 van kerkfabriek Sint-Eustachius
Zichem, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 07.07.2014 en die als bijlage bij dit
besluit is gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.

15 Kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem: akteneming budget 2015.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 16.07.2014 en van 01.10.2014 tussen het centraal kerkbestuur
en het gemeentebestuur;
Gelet op budget 2015 van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem, goedgekeurd door de kerkraad in
zitting van 29.09.2014 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 13.11.2014 van het erkend representatief orgaan over budget 2014
van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van heden de aanpassing van het meerjarenplan 20142019 van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem heeft goedgekeurd;
Overwegende dat het budget van de kerkfabriek past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op de bespreking;

Ja:

Neen:
Onthouding:

Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Willy Cortens, Arlette Sannen,
Joris De Vriendt, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Allessia Claes, Hans Verboven, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre,
René Jacobs
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen

Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budget 2015 van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 29.09.2014 en dat als bijlage bij dit besluit is
gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.

16 Kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg: akteneming budgetwijziging 2014.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van de budgetwijziging van de kerkfabriek op
voorwaarde dat de wijziging past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 16.07.2014 en van 01.10.2014 tussen het centraal kerkbestuur
en het gemeentebestuur;
Gelet op de budgetwijziging 2014 van kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg, goedgekeurd door de kerkraad
in zitting van 29.09.2014 en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 13.11.2014 van het erkend representatief orgaan over het gewijzigde
budget 2014 van kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg;
Overwegende dat de budgetwijziging past in het goedgekeurde 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, Willy Cortens, Arlette Sannen,
Joris De Vriendt, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre,
René Jacobs
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2014 van kerkfabriek Sint-Jozef
Keiberg, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 29.09.2014 en die als bijlage bij dit
besluit is gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.

17 Kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg: akteneming budget 2015.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en

met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 16.07.2014 en van 01.10.2014 tussen het centraal kerkbestuur
en het gemeentebestuur;
Gelet op budget 2015 van kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van
29.09.2014 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 13.11.2014 van het erkend representatief orgaan over budget 2015
van kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg;
Overwegende dat het budget van de kerkfabriek past in het goedgekeurde meerjarenplan;
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, Willy Cortens, Arlette Sannen,
Joris De Vriendt, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre,
René Jacobs
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budget 2015 van kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 29.09.2014 en dat als bijlage bij dit besluit is
gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.

18 Kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek: akteneming budgetwijziging 2014.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van de budgetwijziging van de kerkfabriek op
voorwaarde dat de wijziging past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 16.07.2014 en van 01.10.2014 tussen het centraal kerkbestuur
en het gemeentebestuur;
Gelet op de budgetwijziging 2014 van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek, goedgekeurd door de
kerkraad in zitting van 18.09.2014 en die als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 13.11.2014 van het erkend representatief orgaan over het gewijzigde
budget 2012 van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek;
Overwegende dat de budgetwijziging past in het goedgekeurde 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, Willy Cortens, Arlette Sannen,

Neen:
Onthouding:

Joris De Vriendt, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Allessia Claes, Hans Verboven, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre,
René Jacobs
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen

Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2014 van kerkfabriek Sint-Michiel
Messelbroek, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 18.09.2014 en die als bijlage bij
dit besluit is gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.

19 Kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek: akteneming budget 2015.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 16.07.2014 en van 01.10.2014 tussen het centraal kerkbestuur
en het gemeentebestuur;
Gelet op budget 2015 van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek, goedgekeurd door de kerkraad in
zitting van 18.09.2014 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 13.11.2014 van het erkend representatief orgaan over budget 2015
van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek;
Overwegende dat het budget van de kerkfabriek past in het goedgekeurde meerjarenplan;
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, Willy Cortens, Arlette Sannen,
Joris De Vriendt, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre,
René Jacobs
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budget 2015 van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 18.09.2014 en dat als bijlage bij dit besluit is
gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.

20 Kerkfabriek Sint Jan-Baptist Averbode: akteneming budget 2015.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de

erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 16.07.2014 en van 01.10.2014 tussen het centraal kerkbestuur
en het gemeentebestuur;
Gelet op budget 2015 van kerkfabriek Sint Jan-Baptist Averbode, goedgekeurd door de kerkraad in
zitting van 09.09.2014 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 13.11.2014 van het erkend representatief orgaan over budget 2015
van kerkfabriek Sint Jan-Baptist Averbode;
Overwegende dat het budget van de kerkfabriek past in het goedgekeurde meerjarenplan;
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, Willy Cortens, Arlette Sannen,
Joris De Vriendt, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre,
René Jacobs
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budget 2015 van kerkfabriek Sint-Jan Baptist Averbode,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 09.09.2014 en dat als bijlage bij dit besluit is
gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.

21 Kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua Okselaar: akteneming budget 2015.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 16.07.2014 en van 01.10.2014 tussen het centraal kerkbestuur
en het gemeentebestuur;
Gelet op budget 2015 van kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua Okselaar, goedgekeurd
door de kerkraad in zitting van 31.05.2014 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 13.11.2014 van het erkend representatief orgaan over budget 2015
van kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua Okselaar;
Overwegende dat het budget van de kerkfabriek past in het goedgekeurde meerjarenplan;
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, Willy Cortens, Arlette Sannen,
Joris De Vriendt, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre,
René Jacobs

Onthouding:

Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen

Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budget 2015 van kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius
van Padua Okselaar, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 31.05.2014 en dat als
bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.

22 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel: akteneming budget 2015.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 16.07.2014 en van 01.10.2014 tussen het centraal kerkbestuur
en het gemeentebestuur;
Gelet op budget 2015 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel, goedgekeurd door de
kerkraad in zitting van 15.09.2014 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 13.11.2014 van het erkend representatief orgaan over budget 2015
van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel;
Overwegende dat het budget van de kerkfabriek past in het goedgekeurde meerjarenplan;
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, Willy Cortens, Arlette Sannen,
Joris De Vriendt, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre,
René Jacobs
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budget 2015 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Scherpenheuvel, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 15.09.2014 en dat als bijlage
bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.

23 Kerkfabriek Sint Jozef en Antonius van Padua Schoonderbuken: akteneming budget 2015.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;

Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 16.07.2014 en van 01.10.2014 tussen het centraal kerkbestuur
en het gemeentebestuur;
Gelet op budget 2015 van kerkfabriek Sint-Jozef en Sint-Antonius van Padua Schoonderbuken,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 25.08.2014 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 13.11.2014 van het erkend representatief orgaan over budget 2014
van kerkfabriek Sint-Jozef en Sint-Antonius van Padua Schoonderbuken;
Overwegende dat het budget van de kerkfabriek past in het goedgekeurde meerjarenplan;
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, Willy Cortens, Arlette Sannen,
Joris De Vriendt, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre,
René Jacobs
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budget 2015 van kerkfabriek Sint-Jozef en Sint-Antonius
van Padua Schoonderbuken, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 25.08.2014 en dat
als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.

24 Kerkfabriek Sint-Pieter Testelt: akteneming budget 2015.
Gelet op het decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, zoals gewijzigd door het decreet van 06.07.2012, in het bijzonder de artikelen 45 tot en
met 52;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op
de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten, zoals gewijzigd door de besluiten van de Vlaamse regering van 05.09.2008 en
van 14.12.2012, in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 25;
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding
van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse
regering van 13.10.2006;
Overwegende dat de gemeenteraad akte neemt van het budget van de kerkfabriek op voorwaarde dat
het budget past in het goedgekeurde meerjarenplan;
Gelet op het voorafgaand overleg van 16.07.2014 en van 01.10.2014 tussen het centraal kerkbestuur
en het gemeentebestuur;
Gelet op budget 2015 van kerkfabriek Sint-Pieter Testelt, goedgekeurd door de kerkraad in zitting van
12.06.2014 en dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
Gelet op het gunstig advies van 13.11.2014 van het erkend representatief orgaan over budget 2015
van kerkfabriek Sint-Pieter Testelt;
Overwegende dat het budget van de kerkfabriek past in het goedgekeurde meerjarenplan;
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, Willy Cortens, Arlette Sannen,
Joris De Vriendt, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Allessia Claes, Hans Verboven, Martine Vancauwenbergh, Marc Van Torre,
René Jacobs
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen

Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van budget 2015 van kerkfabriek Sint-Pieter Testelt,
goedgekeurd door de kerkraad in zitting van 12.06.2014 en dat als bijlage bij dit besluit is
gevoegd.
Art. 2.
Deze beslissing wordt ter kennisgeving verstuurd aan het centraal kerkbestuur, de
kerkfabriek en het erkend representatief orgaan.

25 Jobpunt Vlaanderen: aanstelling van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad in zitting van 24.04.2014 houdende de toetreding tot
Jopbunt Vlaanderen;
Overwegende dat stad Scherpenheuvel-Zichem als vennoot van Jobpunt Vlaanderen zich kan laten
vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van Jobpunt Vlaanderen;
Overwegende dat derhalve de gemeenteraad een afgevaardigde kan aanduiden die de stad op de
Algemene Vergadering mag vertegenwoordigen en die namens de stad mag deelnemen aan de
stemming.
Overwegende dat het wenselijk is om naast een vaste vertegenwoordiger kan ook een
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering aan te duiden die de vaste
vertegenwoordiger altijd kan vervangen als hij of zij niet aanwezig zou kunnen zijn;
Gelet op de bespreking;
Gelet op volgende voordrachten:
- Marleen Van Meeuwen (vertegenwoordiger);
- Manu Claes (plaatsvervangend vertegenwoordiger).
Gaat over tot de geheime stemming;
Marleen Van Meeuwen
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Manu Claes
Ja:
22
Neen:
2
Onthoudingen:
1
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Marleen Van Meeuwen, schepen, wonende Ernest Claesstraat 51 in 3271 ScherpenheuvelZichem, wordt voor de resterende duur van de lopende legislatuur aangeduid als
vertegenwoordiger van de stad voor de Algemene Vergadering van Jobpunt Vlaanderen.
Art. 2.
Manu Claes, burgemeester, wonende Mettebeemden 6 in 3272 Scherpenheuvel-Zichem,
wordt voor de resterende duur van de lopende legislatuur aangeduid als plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de stad voor de Algemene Vergadering van Jobpunt Vlaanderen.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan Jobpunt Vlaanderen.

26 Vacantverklaring van 1 betrekking in de bevorderingsgraad van sergeant bij de vrijwillige
brandweerdienst.
Gelet op artikel 149 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23.10.2014 betreffende de vacantverklaring van 1
betrekking van sergeant bij de vrijwillige brandweerdienst, te begeven bij bevordering;
Overwegende dat het wenselijk is om bijkomend 1 betrekking van sergeant vacant te verklaren bij
wijze van bevordering;
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, Willy Cortens, Arlette Sannen,
Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Enig art. Een betrekking van sergeant bij de vrijwillige brandweerdienst wordt bij wijze van
bevordering vacant verklaard.

27 Uitbating seizoenskraam Albertusplein 'De Vlaspit'.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 21.03.2013 betreffende de belasting op de
ambulante activiteiten, i.h.b. art. 3 – belasting op de kramen aan de basiliek;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 13.02.2014 betreffende de uitbreiding van het
assortiment verkoopsartikelen in de kraampjes rond de basiliek;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14.04.2014 om een
voorlopige overeenkomst te sluiten met v.z.w. de Vlaspit, met een looptijd van één seizoen
(2013/2014) aangezien er bij de start van het toeristisch seizoen onverwacht een kraam was
opengevallen en v.z.w. de Vlaspit in het register de eerstvolgende kandidaat was;
Gelet op het verzoek van Monique De Dobbeleer namens vzw ‘De Vlaspit’ op 22.09.2014 waarin ze
de wens uitdrukt om de overeenkomst verder te zetten;
Overwegende dat de verkochte artikelen deel uitmaken van het assortiment zoals uitgebreid bij de
gemeenteraadsbeslissing van 13.02.2014, nl. streekproducten en ambachten;
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, Willy Cortens, Arlette Sannen,
Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Er wordt een overeenkomst gesloten met mevrouw Monique De Dobbeleer namens vzw ‘De
Vlaspit’, Basilieklaan 53 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, nieuwe standhouder van een
seizoenskraam rond de basiliek - Albertusplein.
Art. 2.
De overeenkomst heeft betrekking op het gebruik van de door de Stad ter beschikking
gestelde geprefabriceerde kraampjes.
Art. 3.
De overeenkomst luidt als volgt:
1.

2.
3.
4.

Tijdens het bedevaartseizoen kan de uitbater gebruik maken van een van de
geprefabriceerde kraampjes die de Stad heeft aangebracht ter locatie Albertusplein, om
er zijn koopwaren te koop aan te bieden.
Het bedevaartseizoen loopt van 15 maart t.e.m. 15 november.
De Stad verzekert een tijdige (her)plaatsing van de kraampjes vóór het begin van het
seizoen, de goede staat van de kraam en de goede werking van de rolluiken.
De koopwaar bestaat uit streekproducten en ambacht.
De opstelling gebeurt niet eerder dan 15 maart; uiterlijk op 15 november worden de
kraampjes vrijgemaakt.
Vóór de overhandiging van de sleutels bij het begin van het seizoen wordt een
plaatsbeschrijving opgemaakt door de stedelijke technische dienst en de uitbater.
Bij overhandiging van de sleutels op het einde van het seizoen (uiterlijk 16 november)
controleert de stedelijke technische dienst in het bijzijn van de uitbater het kraam de
verwijdering van gepersonaliseerde elementen en op schade.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

Het is de uitbater toegestaan het interieur van de kraam aan te passen met kleine nietconstructieve ingrepen zoals het aanbrengen van krammen en nagels om de koopwaar
op te hangen, het aanbrengen van lichte en gemakkelijke verwijderbare panelen, het
aanbrengen van stopcontacten voor verlichting, verwarming en onderhoud van de
kraam.
Aan de buitenwanden mag er niets gewijzigd worden.
Het gebruik van elektriciteit via aansluiting op de voorziene elektriciteitskasten op het
openbaar domein is toegestaan.
Het afgenomen vermogen wordt beperkt tot 2500 Watt.
De Stad kan hiervoor een retributie invoeren.
De uitbater garandeert veilige doorgang voor de voetgangers; de afstand van de
koopwaren tot de rijbaan bedraagt min 1,5 m.
De ruimte tussen de kramen mag niet worden benut als verkoopsruimte.
De uitbater garandeert de netheid van de kraam en de veiligheid van de verkochte
waren.
Vóór elke nieuwe opstelling levert de uitbater het bewijs dat het kraampje behoorlijk
gedekt wordt door verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en tegen
brandrisico’s.
De uitbater stort een borgsom van 250 euro aan de Stad ter garantie van het correcte
gebruik van de ter beschikking gestelde constructie onverminderd vervolging via
administratieve c.q. juridische weg voor schade. Kleinere schadegevallen kunnen
onmiddellijk op de borgsom verhaald worden.
De overeenkomst heeft een looptijd van 1 seizoen; ze wordt stilzwijgend vernieuwd.
Tussen 1 november en 1 december kan de overeenkomst opgezegd worden door een
van beide partijen door middel van een aangetekend schrijven.
Onderverhuring en overdracht van de kraam zijn niet toegelaten.
De overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van het bezit
door de aanvrager van een machtiging ambulante handel (leurkaart).

28 Goedkeuring van een ontwerpakte met betrekking tot gratis grondafstand naar aanleiding
van een verkaveling langs de Spitsmuisstraat.
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de vraag van de heer Verstreken Maurice en de heer Verstreken Steve, Tiensestraat 167 te
3271 Scherpenheuvel-Zichem, om over te gaan tot gratis grondafstand van een strook grond gelegen
e
Spitsmuisstraat, kadastraal gekend als 2 afdeling sectie D nr. 340c2/deel.
Overwegende dat de grondafstand als voorwaarde werd opgelegd in de verkavelingsvergunning
Z/37/2013, uitgereikt aan de heer Verstreken Steve, Tiensestraat 167 te 3271 ScherpenheuvelZichem;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 13.03.2014 houdende de goedkeuring van de gratis
grondafstand in de verkaveling Z/37/2013 tot realisatie van een extra bouwlot gelegen Tiensestraat
171 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, van Verstreken Steve met adres Tiensestraat 167 te 3271
Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op het opmetingsplan van 22.10.2014, opgemaakt door de heer Olivier Buyckx, landmeterexpert, namens Hosbur bvba, Diestsestraat 175 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, waarop het af te
stane perceel staat afgebeeld en waaruit blijkt dat de oppervlakte 1a01ca bedraagt;
Gelet op de ontwerpakte, opgemaakt door notariskantoor Timmermans, Meuris en Claes, Molenstraat
46 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem met betrekking tot de gratis grondafstand;
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, Willy Cortens, Arlette Sannen,
Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:

Besluit:
e
Art. 1.
De strook grond, gekadastreerd 2 afdeling sectie D nr. 340c2/deel, zoals afgebeeld op het
opmetingsplan van 22.10.2014, opgemaakt door de heer Olivier Buyckx, landmeter-expert,
namens Hosbur bvba, Diestsestraat 175 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem en eigendom van
de heer Verstreken Maurice en de heer Verstreken Steve, Tiensestraat 167 te 3271
Scherpenheuvel-Zichem wordt kosteloos overgenomen.
Art. 2.
Deze verwerving geschiedt om reden van openbaar nut om ingelijfd te worden in het
openbaar domein.
Art. 3.
De ontwerpakte, opgemaakt door notariskantoor Timmermans, Meuris en Claes, Molenstraat
46 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, wordt goedgekeurd en maakt integraal deel uit van
deze beslissing.

29 Opheffing van het gemeentelijk subsidiereglement inzake kleine landschapselementen.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2011 en latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29.11.2007 betreffende de goedkeuring van een nieuw
gemeentelijk subsidiereglement voor de aanplanting en het onderhoud van kleine
landschapselementen (kle), zoals hagen heggen, houtkanten, poelen,…;
Overwegende dat de intentie bestaat om deze subsidie niet meer uit te keren;
Gelet op de principiële beslissing van het schepencollege van 24.11.2014 tot opheffing van het
gemeentelijk subsidiereglement inzake het aanplanten en het onderhoud van kleine
landschapselementen (kle), zoals hagen heggen, houtkanten, poelen,…;
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, Willy Cortens, Arlette Sannen,
Ronald Schuyten, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Hans Verboven, Koen Vranken, Marc Van Torre,
René Jacobs
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen
Besluit:
Art. 1.
Het gemeentelijk subsidiereglement voor de aanplanting en het onderhoud van kleine
landschapselementen (kle), zoals hagen heggen, houtkanten, poelen,…van 29.11.2007
wordt opgeheven vanaf 01.01.2015.
Art. 2.
Alle aanvragen voor het bekomen van een subsidie voor het aanplanten en het onderhoud
van kleine landschapselementen (kle), zoals hagen heggen, houtkanten, poelen,…,
ingediend na 31.12.2014 worden geweigerd.

30 Princiepsbeslissing omtrent het ter beschikking stellen van de brandweerkazerne aan de
hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant.
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;
Gelet op de wet van 3 augustus 2012 tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele
veiligheid en de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele veiligheid
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 9 juli 2012 betreffende de hervorming van de civiele
veiligheid – hulpverleningszones met rechtspersoonlijkheid;
Gelet op de handleiding van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie
Civiele Veiligheid, Juridische dienst, betreffende de prezones met rechtspersoonlijkheid;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 (B.S. 29 oktober 2014) houdende vaststelling van
de inventaris- en schattingsregels van de roerende en onroerende goederen van de gemeenten
aangewend voor de uitvoering van de opdrachten van de brandweerdiensten;
Gelet op de princiepsbeslissing omtrent het ter beschikking stellen van de kazernes van de
prezoneraad van hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant van 28 augustus 2014, punt 6;
Overwegende dat het nodig is een regeling te treffen voor de ter beschikking stelling van de huidige
kazerne, die eigendom is van Scherpenheuvel-Zichem;

Overwegende dat de polyvalente zaal boven de brandweerkazerne momenteel intensief gebruikt
wordt door de stadsdiensten (aanwervingsexamens, vakantiewerking), plaatselijke verenigingen en de
nabijgelegen stedelijke kleuterschool;
Overwegende dat de oude brandweerkazerne voor ongeveer de helft van de beschikbare ruimte in
gebruik is door de technische uitvoeringsdienst als stockageruimte ;
Overwegende dat het, alleszins in aanvangsfase, aangewezen is dat de kazerne ter beschikking
gesteld wordt van de zone;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Geert Janssens, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Willy Cortens, Arlette Sannen, Joris De Vriendt,
Sara De Kock, Allessia Claes, Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen
Neen:
Onthouding:
Rob Jacquemyn
Besluit:
Art. 1.
De huidige brandweerkazerne, in gebruik door de brandweerdienst van de prezone, wordt
ter beschikking gesteld van de zone.
Art. 2.
De bovenvermelde kazerne blijft eigendom van de huidige eigenaar.
Art. 3.
De zone staat in voor alle kosten verbonden aan het gebruik en het onderhoud van deze
kazerne.
Art. 4.
De manier waarop voor de huidige kazerne tot op heden beroep kan gedaan worden voor de
uitvoering van onderhoudswerkzaamheden, hetzij op andere gemeentediensten (technische
dienst, groendienst, …) hetzij op derden via onderhoudscontracten afgesloten door de
gemeente, blijft voor 2015 ongewijzigd.
De hieraan verbonden kosten worden betaald door de zone, hetzij rechtstreeks, hetzij via
terugbetaling aan Scherpenheuvel-Zichem.
Art. 5.
In de loop van 2015 (streefdatum 30 april 2015) dient per kazerne een overeenkomst te
worden opgesteld, waarin wordt bepaald onder welke voorwaarden de zone verder gebruik
kan blijven maken van de desbetreffende kazerne.
Art. 6.
In de overeenkomst wordt zodanige regeling getroffen dat het bestaande gebruik van de
polyvalente zaal boven de brandweerkazerne en van de oude brandweerkazerne ook in de
toekomst gegarandeerd blijft.

M1 Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans over de wegmarkeringen aan de Dijk te
Testelt.
Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb twee korte vragen. Op de Dijk in Testelt zijn de witte lijnen niet meer duidelijk zichtbaar. Kan dit
aangepakt worden?’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Dat wil nu lukken. We hebben pas een dossier in aanbesteding gegeven voor aslijnen in heel de
gemeente, o.a. de Dijk. We hopen in het voorjaar dat te kunnen uitvoeren. Het is ook nodig.’
Tussenkomst van raadslid J. De Vriendt.
‘Ik herinner me heel goed dat ik in de zomer de opmerking heb gemaakt dat op het moment dat
andere gemeenten en overheden volop bezig zijn om in de droge periode de lijnen te hertekenen dat
men hier geantwoord heeft ‘Wij volgen dat op en doen dat alleen als dat strikt nodig is.’. Nu plots
zeggen jullie dat er heel veel slechte strepen zijn.’
Antwoord van de burgemeester:
‘Wij zijn nu 9 maanden verder.’
Antwoord van raadslid J. De Vriendt:
‘Nee dat is drie, vier maanden geleden, die problematiek was er toen ook al. U hebt dat toen ontkend.’

M2 Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans over het ruimen van de grachten door
jobstudenten.
Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Vroeger werden de grachten geruimd door jobstudenten. Vorig jaar werd het aantal jobstudenten
verminderd met de helft. Ik veronderstel dat dan ook maar de helft van het werk is uitgevoerd. Hoe
gaat dat in de toekomst gebeuren?’
Antwoord van schepen M. Van Meeuwen namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Dit wordt nog gedaan door jobstudenten. Er wordt ook een groot deel van het werk gedaan door de
werklieden zelf. De grachten die gemakkelijk te bereiken zijn met de machines, doet men met de
machines.’

M3 Mondelinge vraag van raadslid J. De Vriendt over de sluiting van het bankfiliaal te Zichem.
Mondelinge vraag van raadslid J. De Vriendt aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Het is misschien iets waar de gemeentelijke overheid niet direct kan op ingrijpen. Er is recent in het
centrum van Zichem toch een zekere opschudding, opschudding is misschien een groot woord, een
zekere aandacht geweest voor het laatste bankfiliaal dat gesloten is. Op zich is dat niet erg maar wat
daar het zijeffect van is, is dat alle geldautomaten, die zich inpandig bevonden, ook weg zijn.
Voor veel oudere mensen stelt zich toch wel een probleem op die manier. Ook bij de plaatselijke
horeca is daar ongerustheid over.
Het is inderdaad geen gemeentelijke bevoegdheid. Maar wat wel een gemeentelijke bevoegdheid is,
dat is toch het ondersteunen van onze sociale taak en ten tweede het ondersteunen van de
plaatselijke middenstand. Onze centra zowel Scherpenheuvel als Zichem hebben het niet altijd
gemakkelijk.
Is er al overleg geweest? Ik denk aan overleg met de middenstandsorganisaties of voor de oudere
inwoners denk ik eerder aan de sociale organisaties. Kunnen we er iets aan doen?
Nu ben ik aan het fantaseren: bestaat de mogelijkheid dat de overheid, bijvoorbeeld in het sociaal huis
een bankautomaat installeert. Misschien kunnen we er nog geld mee verdienen, ik weet het niet.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘De signalen zijn ons ook al ter ore gekomen. Vooral dan van mensen van Zichem zelf die minder
mobiel zijn. Iemand die een auto heeft rijdt naar Averbode of een ander dorp. Maar iemand die niet
mobiel is, daar is dat een probleem voor. Vraag is wat doe je daar aan?
We zullen ons voelhorens moeten uitsteken en hopen dat één of andere bank daar terug een initiatief
neemt. Rechtstreeks kunnen we dat niet beïnvloeden als gemeente.
Je hebt een punt maar als overheid heb je daar geen vat op.’
Antwoord van schepen MJ Hendrickx namens het college van burgemeester en schepenen:
‘We hebben het gevraagd aan Eandis. Eandis heeft op dit ogenblik op één plaats, in Deurne bij
Antwerpen, een bankautomaat geplaatst waarlangs men ook de opladingen kan doen van de meters.
Bij ons in het sociaal huis staat een oplaadkastje maar daar kan je alleen maar gebruiken om de
budgetmeter op te laden. Het ziet eruit als een bankcontact, ik moet zelfs zeggen dat er al mensen zijn
die geprobeerd hebben om er geld van af te halen maar het is alleen om kaarten op te laden.
We hebben aan Eandis gevraagd of dit initiatief van Deurne gaat verruimd worden maar daar kon men
op dat moment nog geen antwoord op geven.
Langs de andere kant is het ook zo dat het OCMW benaderd is door iemand van een onbekende
firma. Een firma die we niet kennen, die niet behoort tot de bekende banken maar die het OCMW
benaderd heeft om te vragen of wij geïnteresseerd zijn om iets te plaatsen als een automaat. En wat ik
er van begrijp is dat het lijkt op het systeem dat je bijvoorbeeld in Amerika ziet. In Amerika heb je in
een snackbar of in een winkel een ATM-machine. Dat ziet eruit als een parkeermeter maar daar kun je
beperkte bedragen uithalen. Is dat zoiets waar die mevrouw mee afkomt dat weten we niet.

Dus in het OCMW hebben ze de coördinaten van die firma genoteerd en men is aan het rond zoeken
en aan rond horen wat het eigenlijk is, hoever de draagwijdte daarvan is, wat de consequenties zijn, of
die firma betrouwbaar is of niet.’
Antwoord van raadslid J. De Vriendt:
‘De suggestie die we hadden, dat het sociaal huis dus een rol kan spelen, is duidelijk nog zo gek niet.
Waarschijnlijk zal de firma die dergelijke zaken doet een vergoeding willen geven aan de gemeente of
het sociaal huis.’
Antwoord van de burgemeester:
‘Dat mag zo maar niet.’
Antwoord van schepen MJ Hendrickx:
‘Maar bijvoorbeeld ATM, het Amerikaans systeem, op al die automaten staat hoeveel dat degene waar
die automaat staat, daarvan krijgt. Bijvoorbeeld die kunnen kiezen per afhaling tussen de 2 en 3,5
dollar.
Maar dat is iets waar wij als OCMW moeilijk mee kunnen werken. We kunnen moeilijk twee euro
vragen aan een cliënt voor een automaat die bij ons in de hal staat. Dat zijn allemaal dingen die we
moeten uitzoeken.’
Antwoord van raadslid J. De Vriendt:
‘Ik onthoud dat jullie openstaan voor suggesties en dat jullie erkennen dat er een sociaal aspect
aanzit. Ik denk dat er nog een taak is weggelegd voor de schepen van middenstand en dat we dat niet
koud mogen laten worden.’

M4 Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre over de herstructurering van het stedelijk
onderwijs.
Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Op het schepencollege van 21november is er bespreking geweest van een nota betreffende de
herstructurering van het stedelijk onderwijs. Zou de schepen van onderwijs daar iets meer kunnen
over vertellen, waarover het juist gaat.’
Antwoord van schepen T. Vancauwenbergh namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Het is dus momenteel zo dat de directeur 7 vestigingen heeft en dat dit te zwaar aan het worden is.
De mogelijkheid bestaat om, als we naar een vorm van uitsplitsing gaan, naar een tweede
directiefunctie te gaan. Dit zit in de beginfase. De gesprekken gaan aangeknoopt worden met OVSG
die ons hier ook in zullen leiden. Bedoeling is om dat uit te werken. Het gaat niet meer kosten. Die
directiefunctie zal ook door de hogere overheid betaald worden.’
Antwoord van raadslid M. Van Torre:
‘Het gaat om een herstructurering maar de personeelsbezetting blijft.’
Antwoord van schepen T. Vancauwenbergh namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Ja.’
Vraag van raadslid M. Van Torre:
‘Zijn er binnen het college ooit denkpistes naar boven gekomen om te zeggen ‘Wat doen we met onze
gemeentescholen?’. Gaan we die gaan behouden of…’
Antwoord van schepen T. Vancauwenbergh:
‘Dat is van voor mijn periode.’
Antwoord van de burgemeester:
‘That ’s a long time ago.’
Antwoord van de secretaris:

‘De laatste herstructurering is geweest in 2001 – 2002. Toen ik hier net werkte, is de vestiging in
Messelbroek, de stedelijke vestiging daar stopgezet omdat daar te weinig leerlingen overbleven voor
het stedelijk onderwijs. We hadden daar toen al graadklassen. Dat was de laatste herstructurering.’
Antwoord van de burgemeester:
‘Keiberg en Zichem waren overgenomen door het gemeentelijk onderwijs.’

31 Bevordering van een brandweerman tot korporaal bij de vrijwillige brandweerdienst (1).
Gelet op artikel 149 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het organiek reglement van de vrijwillige brandweerdienst, vastgesteld door de
gemeenteraad in zitting van 27.04.2001, en latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23.10.2014 houdende de vacantverklaring van twee
betrekkingen van korporaal bij de vrijwillige brandweerdienst, te begeven bij wijze van bevordering;
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;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 03.11.2014 waarbij de
datum voor het afsluiten van de kandidaturen werd vastgesteld op 10.11.2014;
Overwegende dat het personeel via een dienstnota werd in kennis gesteld van de te begeven
betrekkingen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17.11.2014 houdende de
aanstelling van de leden van de examencommissie;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17.11.2014 houdende het
afsluiten van de kandidatenlijst voor het bevorderingsexamen van korporaal bij de vrijwillige
brandweerdienst waaruit blijkt dat er twee kandidaturen ingediend zijn en dat deze twee kandidaten
zijn toegelaten tot het examen;
Gelet op het proces-verbaal van 22.11.2014 waaruit blijkt dat twee kandidaten geslaagd zijn voor het
bevorderingsexamen van korporaal bij de vrijwillige brandweerdienst met volgende uitslag:
Naam
Mondeling gedeelte
Praktisch gedeelte
Totaal
Min. te behalen punten 50/100
50/100
120/200
Kathleen Claes
75
54
129
Frank Fallouh
70
60
130
Overwegende dat voornoemde kandidaten voldoen aan alle andere bevorderingsvoorwaarden;
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;
Voor de eerste bevordering tot korporaal wordt Frank Fallouh voorgedragen vermits hij de beste
uitslag heeft behaald voor de selectie;
Gelet op de bespreking;
Gaat over tot geheime stemming;
Frank Fallouh
Ja:
21
Kathleen Claes
Ja:
0
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
1
Besluit:
Art. 1.
Frank Fallouh, geboren te Leuven op 07.04.1972 en wonende Mollenveldwijk 8 te 3271
Scherpenheuvel-Zichem, die de volstrekte meerderheid der stemmen behaalde, wordt met
ingang van 31.12.2014 om 23u59min bevorderd tot korporaal bij de vrijwillige
brandweerdienst.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie VlaamsBrabant.

32 Bevordering van een brandweerman tot korporaal bij de vrijwillige brandweerdienst (2).
Gelet op artikel 149 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het organiek reglement van de vrijwillige brandweerdienst, vastgesteld door de
gemeenteraad in zitting van 27.04.2001, en latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23.10.2014 houdende de vacantverklaring van twee
betrekkingen van korporaal bij de vrijwillige brandweerdienst, te begeven bij wijze van bevordering;
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;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 03.11.2014 waarbij de
datum voor het afsluiten van de kandidaturen werd vastgesteld op 10.11.2014;
Overwegende dat het personeel via een dienstnota werd in kennis gesteld van de te begeven
betrekkingen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17.11.2014 houdende de
aanstelling van de leden van de examencommissie;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17.11.2014 houdende het
afsluiten van de kandidatenlijst voor het bevorderingsexamen van korporaal bij de vrijwillige
brandweerdienst waaruit blijkt dat er twee kandidaturen ingediend zijn en dat deze twee kandidaten
zijn toegelaten tot het examen;
Gelet op het proces-verbaal van 22.11.2014 waaruit blijkt dat twee kandidaten geslaagd zijn voor het
bevorderingsexamen van korporaal bij de vrijwillige brandweerdienst met volgende uitslag:
Naam
Mondeling gedeelte
Praktisch gedeelte
Totaal
Min. te behalen punten 50/100
50/100
120/200
Kathleen Claes
75
54
129
Frank Fallouh
70
60
130
Overwegende dat voornoemde kandidaten voldoen aan alle andere bevorderingsvoorwaarden;
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 onze beslissing van heden betreffende de bevordering van Frank Fallouh tot korporaal bij de
vrijwillige brandweerdienst;
Voor de tweede bevordering tot korporaal wordt Kathleen Claes voorgedragen;
Gelet op de bespreking;
Gaat over tot geheime stemming;
Kathleen Claes
Ja:
21
Neen:
1
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Kathleen Claes, geboren te Diest op 06.07.1978 en wonende Bisschoppenhoflaan 5 te 3270
Scherpenheuvel-Zichem, die de volstrekte meerderheid der stemmen behaalde, wordt met
ingang van 31.12.2014 om 23u59min bevorderd tot korporaal bij de vrijwillige
brandweerdienst.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie VlaamsBrabant.

33 Bevordering van een sergeant tot eerste sergeant bij de vrijwillige brandweerdienst.
Gelet op artikel 149 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op het organiek reglement van de vrijwillige brandweerdienst, vastgesteld door de
gemeenteraad in zitting van 27.04.2001, en latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23.10.2014 houdende de vacantverklaring van één
betrekking van eerste sergeant bij de vrijwillige brandweerdienst, te begeven bij wijze van bevordering;
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;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 03.11.2014 waarbij de
datum voor het afsluiten van de kandidaturen werd vastgesteld op 10.11.2014;
Overwegende dat het personeel via een dienstnota werd in kennis gesteld van de te begeven
betrekking;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17.11.2014 houdende het
afsluiten van de kandidatenlijst voor het bevorderingsgraad van eerste sergeant bij de vrijwillige
brandweerdienst waaruit blijkt dat de kandidatenlijst is afgesloten als volgt:
Ringo
De Rijck
Berkenlaan 1
3270 Scherpenheuvel-Zichem
Overwegende dat voornoemde kandidaat voldoen aan alle bevorderingsvoorwaarden;
Gezien het individuele dossier van de kandidaat ter beschikking heeft gelegen van de raadsleden, met
inbegrip van de door de kandidaat ingeroepen elementen om zijn kandidaatstelling te verantwoorden,
zodanig dat de raadsleden de gelegenheid hebben gehad over te gaan tot het onderzoek van de titels
en verdiensten van de kandidaat;
Gaat over tot geheime stemming;
Ringo De Rijck
Ja:
22
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Ringo De Rijck, geboren te Diest op 30.01.1974 en wonende Berkenlaan 1 te 3270
Scherpenheuvel-Zichem, die de volstrekte meerderheid der stemmen behaalde, wordt met
ingang van 31.12.2014 om 23u59min bevorderd tot eerste sergeant bij de vrijwillige
brandweerdienst.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie VlaamsBrabant.

34 Bevordering van een eerste sergeant tot adjudant bij de vrijwillige brandweerdienst.
Gelet op artikel 149 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het organiek reglement van de vrijwillige brandweerdienst, vastgesteld door de
gemeenteraad in zitting van 27.04.2001, en latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23.10.2014 houdende de vacantverklaring van één
betrekking van adjudant bij de vrijwillige brandweerdienst, te begeven bij wijze van bevordering;
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;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 03.11.2014 waarbij de
datum voor het afsluiten van de kandidaturen werd vastgesteld op 10.11.2014;
Overwegende dat het personeel via een dienstnota werd in kennis gesteld van de te begeven
betrekkingen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17.11.2014 houdende de
aanstelling van de leden van de examencommissie;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17.11.2014 houdende het
afsluiten van de kandidatenlijst voor het bevorderingsexamen van adjudant bij de vrijwillige
brandweerdienst waaruit blijkt dat er één kandidatuur ingediend is en dat deze kandidaat is toegelaten
tot het examen;

Gelet op het proces-verbaal van 22.11.2014 waaruit blijkt dat één kandidaat geslaagd is voor het
bevorderingsexamen van adjudant bij de vrijwillige brandweerdienst met volgende uitslag:
Naam
Schriftelijk gedeelte
Mondeling gedeelte
Praktisch gedeelte
Totaal
Min. te behalen
50/100
50/100
50/100
180/300
punten
Jan Waegemans
70
50
65
185
Overwegende dat voornoemde kandidaat voldoet aan alle andere bevorderingsvoorwaarden;
Gezien het individuele dossier van de kandidaat ter beschikking heeft gelegen van de raadsleden, met
inbegrip van de door de kandidaat ingeroepen elementen om zijn kandidaatstelling te verantwoorden,
zodanig dat de raadsleden de gelegenheid hebben gehad over te gaan tot het onderzoek van de titels
en verdiensten van de kandidaat;
Gelet op de bespreking;
Gaat over tot geheime stemming;
Jan Waegemans
Ja:
22
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Jan Waegemans, geboren te Diest op 24.12.1969 en wonende Molenstraat 92 8 te 3271
Scherpenheuvel-Zichem, die de volstrekte meerderheid der stemmen behaalde, wordt met
ingang van 31.12.2014 om 23u59min bevorderd tot adjudant bij de vrijwillige
brandweerdienst.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie VlaamsBrabant.

35 Bevordering van een korporaal tot sergeant bij de vrijwillige brandweerdienst (1).
Gelet op artikel 149 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het organiek reglement van de vrijwillige brandweerdienst, vastgesteld door de
gemeenteraad in zitting van 27.04.2001, en latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23.10.2014 houdende de vacantverklaring van één
betrekking van sergeant bij de vrijwillige brandweerdienst, te begeven bij wijze van bevordering;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van heden heeft beslist om bijkomend één betrekking
van sergeant bij de vrijwillige brandweerdienst vacant te verklaren, te begeven bij wijze van
bevordering;
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;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 03.11.2014 waarbij de
datum voor het afsluiten van de kandidaturen werd vastgesteld op 10.11.2014;
Overwegende dat het personeel via een dienstnota werd in kennis gesteld van de te begeven
betrekkingen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17.11.2014 houdende de
aanstelling van de leden van de examencommissie;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17.11.2014 houdende het
afsluiten van de kandidatenlijst voor het bevorderingsexamen van sergeant bij de vrijwillige
brandweerdienst waaruit blijkt dat er vier kandidaturen ingediend zijn en dat deze vier kandidaten zijn
toegelaten tot het examen;
Gelet op het proces-verbaal van 22.11.2014 waaruit blijkt dat vier kandidaten geslaagd zijn voor het
bevorderingsexamen van sergeant bij de vrijwillige brandweerdienst met volgende uitslag:
Naam
Schriftelijk gedeelte
Mondeling gedeelte
Praktisch gedeelte
Totaal
Min. te behalen
50/100
50/100
50/100
180/300
punten
Peter Cras
85
70
70
225
Bart Janssens
65
75
65
205

Thijs Tuerlinckx
60
65
70
195
Carl Smets
70
75
65
210
Overwegende dat voornoemde kandidaten voldoen aan alle andere bevorderingsvoorwaarden;
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;
Voor de eerste bevordering tot sergeant wordt Peter Cras voorgedragen vermits hij de beste uitslag
heeft behaald voor de selectie;
Gelet op de bespreking;
Gaat over tot geheime stemming;
Peter Cras
Ja:
20
Bart Janssens
Ja:
1
Thijs Tuerlinckx
Ja:
0
Carl Smets
Ja:
0
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
1
Besluit:
Art. 1.
Peter Cras, geboren te Diest op 19.05.1964 en wonende Ernest Claesstraat 52 te 3271
Scherpenheuvel-Zichem, die de volstrekte meerderheid der stemmen behaalde, wordt met
ingang van 31.12.2014 om 23u59min bevorderd tot sergeant bij de vrijwillige
brandweerdienst.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie VlaamsBrabant.

36 Bevordering van een korporaal tot sergeant bij de vrijwillige brandweerdienst (2).
Gelet op artikel 149 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het organiek reglement van de vrijwillige brandweerdienst, vastgesteld door de
gemeenteraad in zitting van 27.04.2001, en latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23.10.2014 houdende de vacantverklaring van één
betrekking van sergeant bij de vrijwillige brandweerdienst, te begeven bij wijze van bevordering;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van heden heeft beslist om bijkomend één betrekking
van sergeant bij de vrijwillige brandweerdienst vacant te verklaren, te begeven bij wijze van
bevordering;
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;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 03.11.2014 waarbij de
datum voor het afsluiten van de kandidaturen werd vastgesteld op 10.11.2014;
Overwegende dat het personeel via een dienstnota werd in kennis gesteld van de te begeven
betrekkingen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17.11.2014 houdende de
aanstelling van de leden van de examencommissie;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17.11.2014 houdende het
afsluiten van de kandidatenlijst voor het bevorderingsexamen van sergeant bij de vrijwillige
brandweerdienst waaruit blijkt dat er vier kandidaturen ingediend zijn en dat deze vier kandidaten zijn
toegelaten tot het examen;
Gelet op het proces-verbaal van 22.11.2014 waaruit blijkt dat vier kandidaten geslaagd zijn voor het
bevorderingsexamen van sergeant bij de vrijwillige brandweerdienst met volgende uitslag:
Naam
Schriftelijk gedeelte
Mondeling gedeelte
Praktisch gedeelte
Totaal

Min. te behalen
50/100
50/100
50/100
180/300
punten
Peter Cras
85
70
70
225
Bart Janssens
65
75
65
205
Thijs Tuerlinckx
60
65
70
195
Carl Smets
70
75
65
210
Overwegende dat voornoemde kandidaten voldoen aan alle andere bevorderingsvoorwaarden;
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 onze beslissing van heden betreffende de bevordering van Peter Cras tot sergeant bij de
vrijwillige brandweerdienst;
Voor de tweede bevordering tot sergeant wordt Carl Smets voorgedragen;
Gelet op de bespreking;
Gaat over tot geheime stemming;
Bart Janssens
Ja:
0
Thijs Tuerlinckx
Ja:
0
Carl Smets
Ja:
22
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Carl Smets, geboren te Aarschot op 02.11.1961 en wonende August Nihoulstraat 41 te 3270
Scherpenheuvel-Zichem, die de volstrekte meerderheid der stemmen behaalde, wordt met
ingang van 31.12.2014 om 23u59min bevorderd tot sergeant bij de vrijwillige
brandweerdienst.
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie VlaamsBrabant.

37 Vaststelling bevorderingsreserve van sergeant bij de vrijwillige brandweerdienst.
Gelet op artikel 149 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het organiek reglement van de vrijwillige brandweerdienst, vastgesteld door de
gemeenteraad in zitting van 27.04.2001, en latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23.10.2014 houdende de vacantverklaring van één
betrekking van sergeant bij de vrijwillige brandweerdienst, te begeven bij wijze van bevordering;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van heden heeft beslist om bijkomend één betrekking
van sergeant bij de vrijwillige brandweerdienst vacant te verklaren, te begeven bij wijze van
bevordering;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 23.10.2014 heeft beslist om tevens een
bevorderingsreserve van drie jaar aan te leggen voor de betrekking van sergeant bij de vrijwillige
brandweerdienst;
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;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 03.11.2014 waarbij de
datum voor het afsluiten van de kandidaturen werd vastgesteld op 10.11.2014;
Overwegende dat het personeel via een dienstnota werd in kennis gesteld van de te begeven
betrekkingen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17.11.2014 houdende de
aanstelling van de leden van de examencommissie;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17.11.2014 houdende het
afsluiten van de kandidatenlijst voor het bevorderingsexamen van sergeant bij de vrijwillige
brandweerdienst waaruit blijkt dat er vier kandidaturen ingediend zijn en dat deze vier kandidaten zijn
toegelaten tot het examen;
Gelet op het proces-verbaal van 22.11.2014 waaruit blijkt dat vier kandidaten geslaagd zijn voor het
bevorderingsexamen van sergeant bij de vrijwillige brandweerdienst met volgende uitslag:
Naam
Schriftelijk gedeelte
Mondeling gedeelte
Praktisch gedeelte
Totaal
Min. te behalen
50/100
50/100
50/100
180/300
punten
Peter Cras
85
70
70
225
Bart Janssens
65
75
65
205
Thijs Tuerlinckx
60
65
70
195
Carl Smets
70
75
65
210
Overwegende dat voornoemde kandidaten voldoen aan alle andere bevorderingsvoorwaarden;
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 onze beslissing van heden betreffende de bevordering van Peter Cras en Carl Smets tot
sergeant bij de vrijwillige brandweerdienst;
Overwegende dat de andere kandidaten moeten opgenomen worden in de bevorderingsreserve van
sergeant bij de vrijwillige brandweerdienst;
Gelet op de bespreking;
Gaat over tot geheime stemming;
Ja:
22
Neen:
0
Onthouding:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
De hierna volgende kandidaten worden opgenomen in de bevorderingsreserve voor de
betrekking van sergeant bij de vrijwillige brandweerdienst, die geldig is tot 01.01.2018:
Bart Janssens
Bisschoppenhoflaan 5
3270 Scherpenheuvel-Zichem
Thijs Tuerlinckx
Wijnputstraat 23
3271 Scherpenheuvel-Zichem
Art. 2.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie VlaamsBrabant.

De vergadering wordt gesloten om 00.40 uur.
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting.
Op bevel,
Gemeentesecretaris

Voorzitter van de gemeenteraad

Liesbeth Verdeyen

Geert Janssens

