Gemeenteraad: zitting van 15 september 2016

VERSLAG
Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Arlette Sannen: Voorzitter van de gemeenteraad;
Manu Claes: Burgemeester;
Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen,
Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx: Schepenen;
Willy Cortens, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder: Raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: Gemeentesecretaris
Lieve Renders: Schepen;
Rob Jacquemyn, Marc Decat: Raadsleden

De Voorzitter van de gemeenteraad, Arlette Sannen, 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 30/06/16;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Willy Cortens, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Peter Cras
Besluit:
Enig art. De notulen van de zitting van 30/06/16 worden goedgekeurd.

2

Algemene vergadering Eandis Assets van 03.10.2016: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan vertegenwoordiger.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit deel uitmaakt van de
opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (fusie van onder meer Iverlek);
ste
de
Gelet op art. 44, 1 en 3 alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van
06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad;
Overwegende dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger op de algemene
vergadering dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de brief van 30.06.2016 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van Iverlek op 03.10.2016, die volgende agenda heeft:
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het boekjaar 2017 alsook van de door de raad van bestuur
opgestelde begroting 2017
2. Statutaire benoemingen
3. Statutaire mededelingen.
Gelet op de brief van 30.06.2016 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van Eandis Assets op 03.10.2016, die volgende agenda heeft:

1.

Aanvaarding van toetreding van een B1 deelnemer (onder voorbehoud van
effectieve intrede)
2. Voorstel van wijziging van de statuten en bijlagen
3. Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging
4. Machtiging tot coördinatie van de statuten en bijlagen met aanpassing van het
register van de deelnemers
5. Verlenen van machtiging aan de heer Nick Vandevelde en/of de heer José
Verbiese en/of mevrouw Sofie Arickx om de beslissing genomen in voorgaande
agendapunten bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten
dienovereenkomstig aan te passen
6. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het boekjaar 2017 alsook van de door de raad van bestuur
opgestelde begroting 2017
7. Statutaire benoemingen
8. Statutaire mededelingen.
Gelet op het voorstel om de volmachtdrager van de stad de opdracht te geven zich te onthouden voor
alle agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Iverlek op 03.10.2016 en voor
alle agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Eandis Assets op 03.10.2016 om
volgende redenen.
•
het is niet duidelijk of het een private partner betreft dan wel een staatsbedrijf
•
het is niet duidelijk of alternatieve pistes voldoende kansen hebben gekregen of werden
onderzocht (beursgang, inbreng andere private partners)
•
deal roept veel vragen op, onder meer de deadlock procedure
•
de timing en snelheid waarmee dit dossier moest behandeld worden was veel te krap, gezien
vakantieperiode en zeer strakke timing;
Overwegende dat raadslid J. De Vriendt vraagt om het stemgedrag te notuleren:
‘De Vlaams Belang fractie stemt tegen omdat we willen dat de meerderheid de volmachtdrager de
opdracht geeft om neen te stemmen i.p.v. zich te onthouden.’
Gelet op de bespreking;
Gaat over tot de stemming over bovenstaand voorstel;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Willy Cortens, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Hans Verboven,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus,
Benny Vangelder
Neen:
Joris De Vriendt
Onthouding:
Sara De Kock, Paul Boschmans, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Besluit:
Art. 1.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van Iverlek 03.10.2016 wordt opgedragen om zich te onthouden voor volgende
agendapunten:
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het boekjaar 2017 alsook van de door de raad van bestuur
opgestelde begroting 2017
2. Statutaire benoemingen
3. Statutaire mededelingen.
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van Eandis Assets van 03.10.2016 wordt opgedragen om zich te onthouden
voor volgende agendapunten:
1. Aanvaarding van toetreding van een B1 deelnemer (onder voorbehoud van
effectieve intrede)
2. Voorstel van wijziging van de statuten en bijlagen
3. Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging
4. Machtiging tot coördinatie van de statuten en bijlagen met aanpassing van het
register van de deelnemers
5. Verlenen van machtiging aan de heer Nick Vandevelde en/of de heer José
Verbiese en/of mevrouw Sofie Arickx om de beslissing genomen in voorgaande

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.
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agendapunten bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten
dienovereenkomstig aan te passen
6. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen
strategie voor het boekjaar 2017 alsook van de door de raad van bestuur
opgestelde begroting 2017
7. Statutaire benoemingen
8. Statutaire mededelingen.
onder opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van de splitsings- en
fusieoperaties waarover beslist werd door de algemene vergaderingen van Gaselwest,
IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas van december 2015.
De stad Scherpenheuvel-Zichem onthoudt zich m.b.t. de toetreding van de vennootschap
‘State Grid Europe Limited’ als ‘B1 deelnemer’ tot de opdrachthoudende vereniging Eandis
Assets, de toetredings- en deelnemersovereenkomst en de statutenwijzigingen binnen
Eandis Assets onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van de
splitsings- en fusieoperaties waarover beslist werd door de algemene vergaderingen van
Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas van december 2015.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van Iverlek en Eandis Assets van 03.10.2016 wordt opgedragen zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met
de te behandelen agendapunten.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van Eandis Assets, ter attentie van
het secretariaat, via intercommunales@eandis.be.

Beheersorgaan van de openbare bibliotheek van Scherpenheuvel-Zichem: kennisneming
ontslag.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de wet van 16.07.1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische
strekkingen gewaarborgd wordt;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het beheersorgaan van de openbare bibliotheek
Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op de indiensttreding van Kathleen Lemmens, lid van het beheersorgaan van de openbare
bibliotheek als vertegenwoordiger vanuit CD&V, op 14.03.2016 als personeelslid van de stad
Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
Er wordt kennis genomen van de beëindiging van het lidmaatschap van het beheersorgaan
van de openbare bibliotheek van Kathleen Lemmens.
Art. 2.
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant
en de betrokkene.
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Beheersorgaan van de openbare bibliotheek van Scherpenheuvel-Zichem: aanstelling van
een vertegenwoordiger.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de wet van 16.07.1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische
strekkingen gewaarborgd wordt;
Gelet op het huishoudelijk reglement van het beheersorgaan van de openbare bibliotheek
Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op onze beslissing van 07.02.2013 betreffende de aanduiding van de leden van het
beheersorgaan van de openbare bibliotheek;
Gelet op het einde van het lidmaatschap van dit beheersorgaan van Kathleen Lemmens,
vertegenwoordiger vanuit CD&V;
Overwegende dat volgende kandidatuur wordt ingediend:
CD&V

• Dirk Buelens, Vier Eeuwenlaan 24, 3270 Scherpenheuvel
Gelet op de bespreking;
Dirk Buelens
Ja:
24
Neen:
0
Onthoudingen:
0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Volgende persoon wordt aangeduid als lid van het beheersorgaan van de openbare
bibliotheek:
• Dirk Buelens, Vier Eeuwenlaan 24, 3270 Scherpenheuvel
Art. 2.
Deze beslissing wordt overgemaakt aan de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant
en de betrokkene.
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Borgstelling thesauriebewijzenprogramma Finilek.

Gelet op het Gemeentedecreet, en in het bijzonder op artikel 42;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging
Finilek;
Gelet op artikel 8 punt 5 van de statuten dat bepaalt dat de verbintenissen per deelnemer vastgesteld
en verschuldigd zijn;
Gelet op artikel 8 punt 6 van de statuten dat bepaalt dat de deelnemers elk voor hun deel de
verbintenis aangaan om de financieringen te waarborgen die Finilek te hunnen behoeve heeft
aangegaan met het oog op het verwerven van aandelen distributienetbeheer, van strategische
participaties en van investeringen voorzien op de buitengewone dienst van hun begroting;
Gelet op artikel 3 van de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de
depositobewijzen, waarin bepaald is dat de zuivere financieringsintercommunales gemachtigd zijn om
thesauriebewijzen uit te geven;
Gelet op de mogelijkheid voor Finilek om in opdracht van de aangesloten gemeenten en steden over
te gaan tot de uitgifte van thesauriebewijzen mits het verlenen van een waarborg door de gemeenten
en steden voor de goede afloop van de verrichtingen;
Aangezien de dienstverlenende vereniging Finilek, RPR Mechelen, met ondernemingsnummer
0257.942.992, met maatschappelijke zetel Stadhuis Mechelen, Grote Markt 21 te 2800 Mechelen,
hierna genoemd “de Emittent”;
besloten heeft een Multi-Term thesauriebewijzenprogramma op te zetten voor een maximaal uit te
geven bedrag van 100 miljoen € (verder “het Thesauriebewijzenprogramma”), met als arranger Belfius
Bank NV, RPR Brussel, BTW BE 0403.201.185, met maatschappelijke zetel Pachecolaan 44 te 1000
Brussel, (verder “de Arranger”); dat onder het Thesauriebewijzenprogramma kunnen worden
uitgegeven: (i) thesauriebewijzen type CP (‘commercial paper’) met looptijden van 7 dagen tot 1 jaar
en (ii) thesauriebewijzen type MTN (‘medium term notes’) met looptijden langer dan 1 jaar;
Gelet op de documentatie van het Thesauriebewijzenprogramma;
Aangezien de Emittent aan al zijn deelnemers vraagt zich borg te stellen in verhouding tot ieders
potentieel gebruik van de door de Emittent opgehaalde financiering, zoals vastgelegd door de raad
van bestuur van de Emittent op 23 mei 2016, dat deze borgstelling gevraagd wordt teneinde de
meest gunstige rentevoeten op de uitgegeven thesauriebewijzen te kunnen behalen;
Aangezien de gemeente sedert 1997 voor een hoger bedrag borg staat voor het bestaande
Thesauriebewijzenprogamma dat uitdooft vanaf de start van het nieuwe Thesauriebewijzenprogamma en de bestaande borg volledig komt te vervallen na terugbetaling op de vervaldag van het
thesauriebewijs met de langste resterende looptijd;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Willy Cortens, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre,
René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Joris De Vriendt
Onthouding:

Besluit:
Enig art. Zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk hoofdelijk borg te stellen ten aanzien van de
houders van thesauriebewijzen uitgegeven onder het Thesauriebewijzenprogramma (verder
“de Houders”) voor de betaling van alle schuldvorderingen in hoofdsom, interesten inbegrepen de verwijlinteresten - en alle andere kosten en bijhorigheden, welke de Houders
zouden hebben ten opzichte van de Emittent uit hoofde van het
Thesauriebewijzenprogramma.
Deze borgstelling is beperkt tot een maximaal te waarborgen bedrag van 6.196.000,00 € in
hoofdsom, te verhogen met interesten, kosten en bijhorigheden, zijnde 6,196% van het
maximaal uit te geven bedrag.
Deze borgstelling wordt aangegaan omwille van de reden(en) vermeld in het overwegend
gedeelte en heeft geen intuitu personae karakter naar de Begunstigde(n) toe.
De gemeente neemt kennis van het Information Memorandum van het
Thesauriebewijzenprogramma en aanvaardt dit zonder voorbehoud.
De gemeente kan zich niet beroepen noch op de bepalingen van eventuele overeenkomsten
tussen zichzelf en de Emittent of enige Houder, noch op om het even welke beschikking om
haar verplichtingen uit hoofde van deze borgstelling niet uit te voeren.
De gemeente ziet af van het voorrecht van uitwinning en van elke indeplaatsstelling in de
rechten van enige Houder en van elk verhaal tegen de Emittent, tegen elke
medeschuldenaar of medeborg, zolang iedere Houder niet volledig is terugbetaald in
hoofdsom, interesten, kosten en bijhorigheden.
De gemeente staat aan de Houders of de Arranger het recht toe om aan de Emittent alle
uitstel, voordelen en schikkingen toe te kennen die Houders en de Arranger geschikt achten.
De gemeente verklaart uitdrukkelijk dat de borgtocht gehandhaafd blijft, tot beloop van de
hierboven vermelde bedragen, welke wijzigingen de Houders of de Arranger ook mogen
aanbrengen aan de bedragen en/of modaliteiten van het Thesauriebewijzenprogramma (met
uitzondering van de verhoging van het maximaal uit te geven bedrag onder het
Thesauriebewijzenprogramma).
De Houders en de Arranger worden uitdrukkelijk ontslagen van de verplichting de gemeente
kennis te geven van de wijzigingen waarvan hierboven sprake. Er wordt ten overvloede
bepaald dat de gemeente eveneens verzaakt aan het voordeel van artikel 2037 van het
Belgisch Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de borg ontslagen is wanneer door toedoen
van de schuldeiser, de indeplaatsstelling ten gunste van de borg niet meer tot stand kan
komen.
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Kennisneming aangepaste schema's aanpassing 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 2015/2 van 10.07.2015 betreffende de aanpassing van de
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016;
Gelet op de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente, die werd
goedgekeurd door de gemeenteraad op 28.04.2016;
Overwegende dat in de verschillende schema’s van de aanpassing van het meerjarenplan boekjaar
2014 niet is opgenomen;
Overwegende dat Agentschap Binnenlands Bestuur Afdeling Lokale Financiën kleine verschillen heeft
vastgesteld tussen de werkelijkheid en schema TM2: de financiële schulden;
Gelet op de brief van 20.06.2016 waarin de heer Koen Van Lierde, adviseur, namens de gouverneur
kennis neemt van het besluit van de gemeenteraad van 28.04.2016 houdende de vaststelling van de
budgetwijziging 2016/1 en de aanpassing van het meerjarenplan, zonder schorsend op te treden maar

waarin wordt vermeld dat de aangepaste schema’s ter kennisgeving moeten worden voorgelegd aan
de raad;
Gelet op het bijgevoegde document ‘Schema’s aanpassing nummer 5 meerjarenplan 2014-2019’,
waarin alle schema’s van aanpassing nummer 5 van het meerjarenplan worden hernomen, met
inbegrip van boekjaar 2014;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Enig art. De raad neemt kennis van het bijgevoegde document ‘Schema’s aanpassing nummer 5
meerjarenplan 2014-2019’, waarin alle schema’s van aanpassing nummer 5 van het
meerjarenplan worden hernomen, met inbegrip van boekjaar 2014.
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Toetreding tot Farys|TMVW.

Gelet op het gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Overwegende dat de lokale besturen steeds meer worden geconfronteerd met complexere technischadministratieve vraagstukken en dat er meer en meer eisen worden gesteld op vlak van vakspecifieke
kennis;
Overwegende dat een intergemeentelijke samenwerking op het vlak van ondersteuning bij en/of
aanbieden van facilitaire diensten positieve schaaleffecten en synergiën kan genereren;
Gelet op het toetredingsdossier van FARYS|TMVW aangaande de Divisie Aanvullende Diensten en
de bijhorende servicelijn, toegevoegd in bijlage;
Overwegende dat uit voornoemd dossier voldoende blijkt dat de autonomie van de gemeente ten volle
wordt gerespecteerd;
Gelet op de kapitaalsinbreng en de voorgeschreven betalingsmodaliteiten zoals beschreven in het
toetredingsdossier;
Overwegende dat de intercommunale TMVW (opgezet en beheerd volgens de wet op de
intercommunales van 1986) momenteel haar werking en organisatie conformeert naar het decreet op
de intergemeentelijke samenwerking (DIS), dat hierbij de bestaande activiteiten van de divisie
Aanvullende Diensten middels een zogenaamde transitie finaal ondergebracht worden in een
afzonderlijk intergemeentelijk samenwerkingsverband (ISV), het ISV TMVS (Tussengemeentelijke
Maatschappij der Vlaanderen voor Services), dat TMVS wordt opgezet en beheerd volgens het DIS,
dat tijdens de overgangsfase alles verder loopt via de intercommunale TMVW, inclusief de toetreding,
dat TMVS daarbij de (automatische) rechtsopvolger van TMVW inzake de activiteit Aanvullende
Diensten is;
Gaat over tot de stemming betreffende de toetreding tot de divisie Aanvullende Diensten van
FARYS|TMVW (en conform de lopende transitie tot haar rechtsopvolger TMVS):
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Willy Cortens, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre,
René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Joris De Vriendt
Gaat over tot de stemming betreffende de voordracht van Marleen Van Meeuwen als lid voor het
directiecomité voor Aanvullende diensten:
Ja:
24
Neen:
0
Onthoudingen: 0
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
De gemeente treedt toe tot de divisie Aanvullende Diensten van FARYS|TMVW (en conform
de lopende transitie tot haar rechtsopvolger TMVS), volgens de modaliteiten vastgelegd in
de statuten van FARYS|TMVW en volgens het toetredingsdossier dat als bijlage aan
onderhavig besluit wordt toegevoegd.
Art. 2.
Marleen Van Meeuwen wordt voorgedragen als lid voor het directiecomité voor Aanvullende
Diensten.

Art. 3.
Art. 4.
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Deze beslissing wordt meegedeeld aan FARYS|TMVW.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van
deze beslissing.

Kennisneming jaarrekening 2015 van het OCMW Scherpenheuvel-Zichem.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op het OCMW-decreet van 19.12.2008;
Gelet op het besluit van de OCMW-raad van het OCMW Scherpenheuvel-Zichem van 14.07.2016
waarin de jaarrekening 2015 werd vastgesteld;
Overwegende dat overeenkomstig art. 174, §2 van het OCMW-decreet deze jaarrekening moet
bezorgd worden aan de gemeenteraad en de gemeenteraad zijn eventuele opmerkingen ter kennis
kan brengen van de provinciegouverneur;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Enig art. De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2015 zoals vastgesteld door de
OCMW-raad op 14.07.2016.
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Vaststelling van het retributiereglement op het aanpassen van het brandregime voor
evenementen.

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 23.05.2016 betreffende
het brandregime voor het doven van de openbare verlichting van 00.00 u. tot 5.00 u.;
Gelet op de vraag van verenigingen/organisatoren van evenementen om de openbare verlichting niet
te doven van 00.00 u. tot 5.00 u. tijdens hun evenement;
Overwegende dat de stad wil ingaan op bovenvermelde vraag, indien de organisator instaat voor de
extra onkosten die Eandis aan het stadsbestuur zal aanrekenen voor het niet doven van de
straatverlichting tijdens de gevraagde momenten;
Overwegende dat Eandis volgende opmerkingen heeft gemaakt:
per stuurpunt rekent Eandis een forfait van € 322,95 excl. BTW aan. Wanneer er een
evenement is dat door meerdere stuurpunten wordt verlicht (vooraf moeilijk te bepalen), moet
Eandis een veelvoud aanrekenen van dit forfait.
Eandis is van oordeel dat niet elk evenement in aanmerking kan komen om de openbare
verlichting aan te passen. Zo zou het forfaitair bedrag voor het jaarlijks verbruik voor het
branden van de openbare verlichting van de stad niet meer correct zijn omdat het berekend is
op de ingestelde lichturen.
het is niet mogelijk om rechtstreeks aan de organisator te factureren.
een goedkeuring vanuit het stadsbestuur is steeds noodzakelijk vooraleer Eandis ingaat op de
vraag van de organisatie van een evenement.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Willy Cortens, Sara De Kock, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken,
Jan Boeckx, Paul Boschmans, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras
Neen:
Onthouding:
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Hans Verboven, Marc Van Torre, René Jacobs,
Benny Vangelder
Besluit:
Art. 1.
Vanaf 21.09.2016 wordt een retributie geheven op het aanpassen van het brandregime voor
het doven van de openbare verlichting van 00.00 u. tot 05.00 u.
Art. 2.
De retributie is verschuldigd door de organisatoren van openbare evenementen die hierom
verzoeken en die voldoen aan de hierna beschreven voorwaarden.
Art. 3.
Er wordt enkel ingegaan op de vraag van organisatoren van een evenement om de
openbare verlichting aan te laten tussen 00.00 u. en 5.00 u. op de plaats van het
evenement op voorwaarde dat:

-

Art. 4.
Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

het evenement in openlucht plaatsvindt op het grondgebied van ScherpenheuvelZichem;
het evenement toegankelijk is voor iedereen (geen private feestjes);
het evenement minstens 1000 bezoekers verwacht.
Het niet doven van de verlichting tijdens een evenement moet ter goedkeuring worden
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
De retributie bedraagt de werkelijke kostprijs die het stadsbestuur moet betalen aan Eandis.
Voor de juiste berekening van de retributie zal er steeds voorafgaandelijk een offerte
aangevraagd worden aan Eandis. De organisator ontvangt steeds een kopie van deze
offerte en kan zijn aanvraag op basis hiervan intrekken tot 14 dagen voor het evenement.
Deze intrekking dient schriftelijk te gebeuren.
De aanvraag voor het wijzigen van het brandregime voor het doven van de straatverlichting
tussen 00.00 u. en 5.00 u. moet minstens 2 maanden voor het evenement gebeuren via het
evenementenformulier.
De retributie moet betaald worden na ontvangst van de factuur en binnen de termijn die
daarop vermeld is.

10 Goedkeuring van het subsidiedossier betreffende het intergemeentelijk woonproject
'Wonen aan de Demer' (2017-2019).
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op het decreet van 15.07.1997 houdende de Vlaamse Wooncode;
Gelet op het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27.09.2007 houdende de subsidiëring van projecten
ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid, waarmee de Vlaamse regering gemeenten wil aanzetten
werk te maken van een volwaardig woonbeleid, bij voorkeur via intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30.05.2013 houdende de goedkeuring van het
verlengingsdossier van het intergemeentelijk lokaal woonproject met de steden Aarschot, Diest en
Scherpenheuvel-Zichem ‘Wonen aan de Demer’;
Gelet op de overeenkomst met statutaire draagkracht van de interlokale vereniging ‘Wonen aan de
Demer’;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29.06.2015 met
betrekking tot het principieel engagement tot verlenging van de intergemeentelijke samenwerking
‘Wonen aan de Demer;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 08.07.2016 houdende de subsidiëring van
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid;
Gelet op het concrete subsidiedossier en de begroting:
- Personeelsinzet:
2017
2018
2019
Globale coördinatie
0,05
0,05
0,05
Lokale coördinator
0,33
0,33
0,33
Woonconsulent
0,67
0,67
0,67
Technisch adviseur
0,50
0,50
0,50
TOTAAL
1,55
1,55
1,55
- Geraamde kosten voor de stad:
ste
o 2017 (1 projectjaar): € 37 967,92
de
o 2018 (2 projectjaar): € 41 953,76
de
o 2019 (3 projectjaar): € 46 098,58
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22.08.2016 houdende de
goedkeuring van het subsidiedossier betreffende het intergemeentelijk woonproject ‘Wonen aan de
Demer’ (2017-2019);
Overwegende dat de Vlaamse regering met dit subsidiebesluit gemeenten wil aanzetten werk te
maken van een volwaardig lokaal woonbeleid via intergemeentelijke samenwerking;
Overwegende dat de stadsbesturen van Aarschot en Scherpenheuvel-Zichem sinds 2011 participeren
aan het intergemeentelijk project Wonen aan de Demer met als doel het versterken van het lokaal
woonbeleid en de stad Diest sinds 2014 hier ook aan participeert;
Overwegende dat de subsidie van het huidige project op haar einde loopt op 31.12.2016 en dat er
volgens het besluit van de Vlaamse regering van 08.07.2016 houdende de subsidiëring van

intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid een nieuwe
subsidieaanvraag ingediend moet worden ten laatste op 30.09.2016;
Overwegende dat de voorgelegde begroting voor 2017, 2018 en 2019 voordeliger is voor de stad dan
de geraamde bijdrage die bij de principiële beslissing van 29.06.2015 voorgelegd werd;
Overwegende dat de voorbereiding van voorliggend subsidiedossier gebeurde tijdens het lokaal
woonoverleg van 21.04.2016 en 15.06.2016 en het overleg van 20.06.2016;
Overwegende dat een ontwerpsubsidiedossier voorgelegd en besproken werd met het Agentschap
Wonen-Vlaanderen op 19.07.2016 in aanwezigheid van schepen N. Bergmans (en schepen J.
Uyttebroek van Diest en burgemeester A. Peeters van Aarschot) en dat er een tweede overleg volgde
op 04.08.2016 om de bijsturingen te bespreken;
Overwegende dat het beheerscomité van de interlokale vereniging ‘Wonen aan de Demer’ conform de
overeenkomst fungeert als stuurgroep;
Overwegende dat het besluit van de Vlaamse regering van 08.07.2016 houdende de subsidiëring van
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid de stuurgroep aanduidt als
begeleider en ondersteuner van het project en minstens 2 keer per werkingsjaar dient samen te
komen ter opvolging van het project en dat daarbij minstens 1 lid van het college van burgmeester en
schepenen of de gemeenteraad aanwezig dient te zijn;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Willy Cortens, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de subsidieaanvraag waarin de gemeente de
verwezenlijking van de subsidiabele activiteiten nastreeft en wenst te concretiseren zoals
bepaald in de aanvraag.
Art. 2.
De gemeenteraad voorziet de nodige kredieten in het budget van 2017, 2018 en 2019 voor
de gemeentelijke bijdrage verbonden aan de werking van de interlokale vereniging ‘Wonen
aan de Demer’, ter verwezenlijking van de gestelde woonbeleidsdoelstellingen.

11 Goedkeuring van de huurovereenkomst tussen de stad en Proximus nv van een perceel
grond in het kader van de bouw van een zendstation in de omgeving van de sporthal
Averbode.
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet van 15.07.2005, en latere wijzigingen;
Overwegende dat de heer Jan Heiremans, namens Proximus nv, op zoek is naar een geschikte
locatie in de omgeving Galgenberg – Molenvijver voor het plaatsen van een nieuwe zendmast;
Overwegende dat een nieuw zendstation noodzakelijk is om hun dienstverlening en de bereikbaarheid
te verbeteren in deze regio;
Overwegende dat het terrein van de sporthal Averbode een geschikte locatie blijkt te zijn;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15.02.2016 waarbij
principieel akkoord gegaan werd met het voorstel tot het plaatsen van een zendstation op het terrein
van de sporthal Averbode;
Overwegende dat Proximus nv een perceeltje grond met een oppervlakte van 43m², eigendom van de
stad, wenst te huren voor het plaatsen van een nieuw zendstation;
Gelet op de huurovereenkomst met kenmerk 13AVZ, opgemaakt door Proximus nv, waarin alle
voorwaarden staan opgesomd en de bijhorende plannen;
Overwegende dat de overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 9 jaar, welke automatisch
kan verlengd worden voor telkens een periode van 6 jaar;
Overwegende dat de jaarlijkse huurprijs 4.000,- EUR bedraagt;
Gelet op de bespreking;
zitting;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,

Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Willy Cortens, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Een perceeltje grond met een oppervlakte van 43m², zoals aangeduid op de plannen
gevoegd bij de huurovereenkomst en gelegen op het terrein van de sporthal Averbode langs
Molenvijver wordt verhuurd aan Proximus nv voor het plaatsen van een nieuw zendstation
om hun dienstverlening en bereikbaarheid te verbeteren in deze regio tegen een jaarlijkse
huurprijs van 4.000,- EUR gedurende een periode van tenminste 9 jaar welke automatisch
verlengd kan worden voor periodes van 6 jaar.
Art. 2.
De huurovereenkomst met kenmerk 13AVZ, opgemaakt door Proximus nv, wordt
goedgekeurd en maakt integraal deel uit van deze beslissing.

12 Verlenging van de samenwerkingsovereenkomst 2014-2015 tussen de provincie VlaamsBrabant, de gemeente Scherpenheuvel-Zichem en IGO in het kader van het project
'Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen' voor het dienstjaar 2017.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2007, inzonderheid op artikel 43§1 en §2, 10° en 11°, en
latere wijzingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 05.12.2013, houdende goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst 2014-2015 tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten en IGO
in het kader van een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB), zijnde de organisatie van de
Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL-ploegen);
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 14.09.2015 betreffende het verlengen van de
samenwerkingsovereenkomst voor het dienstjaar 2016;
Overwegende dat dit samenwerkingsakkoord loopt tot 31.12.2016
Gelet op het schrijven van de provincie Vlaams-Brabant van 20.06.2016 met kenmerk project INL
2017, betreffende een verlenging van deze samenwerkingsovereenkomst voor het dienstjaar 2017;
Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst algemeen de uitvoering van gemeentelijke
natuurprojecten door middel van sociale tewerkstelling tot doel heeft;
Overwegende dat in deze samenwerkingsovereenkomst de Intergemeentelijke Natuur- en
Landschapsploegen als sterk instrument worden beschouwd om via inrichting en beheer te streven
naar een milieukwaliteit die vereist is voor duurzame instandhouding van doelsoorten of -habitats, en
bijgevolg ingezet worden om een serieuze bijdrage te leveren in het biodiversiteitsbeleid en het
stoppen van het verlies aan biodiversiteit;
Overwegende dat via deze samenwerkingsovereenkomst jaarlijks een vooraf afgesproken
actieprogramma uitgevoerd wordt op basis van een gegarandeerd urenpakket;
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 27.06.2016 betreffende het principieel akkoord tot
verlenging van dit project;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Willy Cortens, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad keurt de verlenging van het project ‘Intergemeentelijke Natuur- en
Landschapsploegen’ voor het dienstjaar 2017 goed.
Art. 2.
De gemeente neemt deel aan de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen met

Art. 3.

2.450 uren (min. 725 uren) waarbij 1.450 uren = 1 VTE, met als richtinggevende kostprijs
44.478,00 euro per VTE (vrijstelling BTW mits exclusiviteit).
De provincie Vlaams-Brabant wordt van deze beslissing in kennis gesteld.

13 Intekening op de wederzijdse exclusieve dienstverlening inzake natuurwerkzaamheden intergemeentelijke samenwerking, dienstjaar 2017.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid art. 43, 6°;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26.09.2002 waarbij werd beslist akkoord te gaan met
de oprichting van en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO Leuven;
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO Leuven op 10.03.2004, die als
rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven;
Gelet op de aanpassingen van de statuten van de intergemeentelijke dienstverlenende vereniging
IGO op de buitengewone algemene vergadering van 20.12.2013, waardoor de vereniging haar
statuten heeft aangepast om de leden de mogelijkheid tot wederzijdse exclusieve dienstverlening te
bieden inzake het uitvoeren van natuuracties door Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen
zoals bepaald in een samenwerkingsakkoord tussen de provincie Vlaams-Brabant, de openbare
besturen en IGO in het kader van het project Intergemeentelijke Natuur- & Landschapsploegen;
Gelet op de betekenis van exclusieve dienstverlening die kan worden omschreven als diensten die
enkel worden verstrekt aan de deelnemers die daarvoor exclusiviteit hebben verleend, terwijl deze
deelnemers voor de diensten waarvoor exclusiviteit werd verleend, uitsluitend een beroep doen op de
dienstverlenende vereniging, voor zover zij deze activiteiten niet in eigen beheer wensen uit te voeren;
Gelet op de bepalingen van de overheidsopdrachtenwetgeving, inzonderheid in artikel 3, §2 van de
wet van 24.12.1993, waarin een uitzondering werd opgenomen met betrekking tot de toepasselijkheid
van de overheidsopdrachtenwetgeving. Met name bepaalt artikel 3, §2 van de wet van 24.12.1993:
“Vallen niet onder de toepassing van de bepalingen van deze wet: de diensten in de zin van artikel 5
die toegewezen worden aan een aanbestedende overheid , bedoeld in artikel 4, §1 en §2, 1° tot 8° en
10°, op basis van een uitsluitend recht dat ze uit hoofde van bekendgemaakte wettelijke of
reglementaire bepalingen geniet en die verenigbaar zijn met het verdrag tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap”. Het principe van de wederzijdse exclusiviteit bestaat er aldus
in dat een gemeente ervoor opteert om voor de levering van een dienst, zoals omschreven in artikel 3
van de statuten, inzonderheid voor de uitvoering van gemeentelijke natuuropdrachten, uitsluitend een
beroep te doen op de diensten van IGO en dit voor een welomschreven periode dewelke echter de
duur van zes jaar niet mag overschrijden. Het staat de gemeente hierbij echter volledig vrij om deze
dienst zelf verder uit te voeren. De gemeente kan aldus kiezen om voor de betrokken dienst een
beroep te doen op IGO, dan wel om deze dienst zelf uit te oefenen, doch ziet hierbij wel af van de
mogelijkheid om de dienst, gedurende de looptijd van de exclusiviteit, te laten uitvoeren door derden;
Gelet op het voordeel van de exclusiviteit tot mogelijkheid tot vrijstelling van BTW op de door de
personeelsleden van IGO geleverde prestaties (naar analogie met de theorie van de
beheersoverdracht). Aldus zouden op de door de personeelsleden van IGO in het kader van de
uitvoering voor de gemeente geleverde prestaties, geen BTW worden aangerekend;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 14.09.2015 waarin de verlenging met 1 jaar van de
exclusiviteit van de samenwerkingsovereenkomst 2014-2015 in het kader van een dienst van
algemeen economisch belang (DEAB), zijnde de organisatie van de intergemeentelijke Natuur- en
Landschapsploegen (INL-ploegen), tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten en IGO, werd
bekrachtigd tot 31.12.2016;
Gelet op het kostendelend principe waarbij zal worden gewerkt met een open boekhouding;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Nico Bergmans, Inne Pauwels, Kris Peetermans,
Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh, Marie Jeanne Hendrickx,
Willy Cortens, Joris De Vriendt, Sara De Kock, Allessia Claes, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Hans Verboven, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans,
Marc Van Torre, René Jacobs, Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras,
Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:

Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad gaat in op de mogelijkheid tot wederzijdse exclusieve dienstverlening
inzake het uitvoeren van natuuracties door Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen, conform de bepalingen van de hernieuwde statuten van IGO van 20.12.2013.
Art. 2.
De gemeenteraad bekrachtigt de verlenging met 01 (één) jaar van de samenwerkingsovereenkomst 2014 – 2015 in het kader van een dienst van algemeen economisch belang
(DAEB), zijnde de organisatie van de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen
(INL-ploegen), tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten en IGO , als zijnde een
overeenkomst in het kader van de wederzijdse exclusieve dienstverlening. De verlengde
samenwerkingsovereenkomst wordt uitgevoerd in het stelsel van de wederzijdse exclusieve
dienstverlening.
Art. 3.
De verlenging van de wederzijdse exclusieve dienstverlening inzake natuurwerkzaamheden
zoals bepaald in het samenwerkingsovereenkomst 2014 - 2015 tussen de provincie VlaamsBrabant, de gemeenten en IGO neemt een aanvang op 01.01.2017 en eindigt op
31.12.2017.
Art. 4.
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering en bekendmaking
van dit besluit en zal een afschrift van deze beslissing tot het toekennen van een exclusief
recht tot dienstverlening bezorgen aan de intergemeentelijke dienstverlenende vereniging
IGO.

M1 Mondelinge vraag van raadslid J. De Vriendt betreffende een stand van zaken inzake de
wateroverlast.
Mondelinge vraag van raadslid Joris De Vriendt aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Mevrouw de Voorzitter, wij hebben allemaal een pauze gehad in onze politieke werkzaamheden maar
ik denk dat dit voor het uitvoeringsniveau natuurlijk anders zit. Zij gebruiken deze periode voor zaken
waar ze anders geen tijd voor hebben.
Wij hebben vorige keer een zeer pittige discussie gehad omtrent de wateroverlast.
Ik had graag een stand van zaken gehad van de schepen van infrastructuur.
Ik apprecieer ten zeerste haar zeer snelle reactie na het debat van vorige keer.
Er waren problemen waar zij op dat moment geen weet van had, ik apprecieer dat.
Ik hoop dat men ondertussen een aantal zaken heeft kunnen bekijken.
Het is tijdens de zomer redelijk kalm geweest. Het enige wat er gebeurd is tijdens de zomer dat is dat
door de warmte hier en daar een wegdek of een deksel is omhoog gekomen.
Er zal een dossier zijn met een x-aantal problemen en ik wil dan ook graag weten hoe men dit gaat
aanpakken.
Ik haal een voorbeeldje aan.
Er hebben recent een aantal mensen u gesignaleerd dat het water in de buurt van een
rioleringsdeksel daar uit de straatstenen naar boven komt.
U werd daarvan op de hoogte gebracht maar het vreemde is dat daar geen enkele reactie op
gekomen is. Ook na uw laatste bezoek daar is daar dus niets meer qua communicatie gebeurd en qua
signalisatie. In de Holleblok hebben de bewoners zelf een paar kegeltjes gezet en een pinklicht.
Ik dacht dit heeft de gemeente goed opgelost en dan moet je van de bewoners vernemen
dat zij dat daar zelf hebben gezet.
Blijkbaar zijn er nog een aantal zaken die wij verlenen maar er zijn een aantal groepen van bewoners
die door het gebrek aan actie en communicatie zich achteruit gesteld voelt en men voelt zich niet
gehoord.
Nu had ik aan de schepen van infrastructuur willen vragen wat is uw verklaring voor het feit dat men
langs de kant van het bestuur daar doof misschien niet, ik weet het niet maar dat men stom blijft en
daar geen enkele actie onderneemt. Dit is mijn eerste vraag.
Mijn tweede vraag is: wat is de stand van zaken van de zaken die wij besproken hadden.
U ging een soort van oplijsting maken. U had gesuggereerd om daar een paar prioriteitsklassen te
maken van problemen die met weinig middelen kunnen worden aangepakt, waar men zowel de
gemeente als een hoger bestuur of misschien een privaat kanaal kan aanspreken en van zaken die op
langere termijn moeten worden aangepakt.
Ik had van de Burgemeester gehoord dat men binnen de meerderheid toch zoiets van zin was.
Ik had graag van de schepen van infrastructuur haar verklaring gekregen rond deze vraag.’

Antwoord van schepen Van Meeuwen:
‘Joris ik ga even terug naar de maand juli. Daar is samen met de uitvoeringsdienst een bezoek
geweest en een aantal zaken vastgesteld en ondertussen zijn er toch wel 4 van die 5 punten opgelost.
Het gaat hier wel over de korte-termijn punten niet de lange.
Ik denk dat Joris toch wel even kan noteren dat er een rioleringsbuis gesloten geweest is, de grind is
aangevuld, het straat is geveegd, de borstelveegwagen is er geweest en al het slijk is er weg. Dat zijn
allemaal punten die er gebeurd zijn.
Op lange termijn wachten wij op het wachtbekken voor het probleem Op ‘t Hof, dus op lange termijn
gaat het probleem ook opgelost worden.
Wij hebben daar voor het ogenblik nog geen nieuwe gegevens over.
Er is ook een contact geweest met de boer achter het domein in de straat en daar is men tot een
consensus gekomen dat het geen oplossing is om een waterstrook te maken en dat men geen
oplossing heeft voor het probleem daar in de straat.
Ondertussen is ook wel de schepen van erosie op weg met allerlei erosie-projecten, dat gaat natuurlijk
over andere gebieden.
Wat de Holleblok betreft zal ik dat melden, ik ken er niet de stand van zaken op dit moment.’
Antwoord van schepen Kris Peetermans:
‘Er is een gedeelte van het voetpad, de klinkers die er aangelegd zijn, waar inderdaad van die paaltjes
staan, door mijn nonkel gezet, maar daar is eigenlijk een verkeerde communicatie geweest. Hij heeft
het probleem gemeld aan de brandweer en niet aan het stad.
De brandweer die hebben zoveel werk gehad met het leegpompen van kelders en dat daar de
communicatie fout is gelopen. Maar ik heb het ondertussen ook doorgegeven op de dienst.
Antwoord van raadslid Joris de Vriendt:
‘Er werden u foto’s bezorgd van de Holleblok. Ik denk dat er toch iets fundamenteel fout loopt in de
werking van de gemeente.’
Antwoord van schepen Marleen Van Meeuwen:
‘Al de vragen die er komen stuur ik door naar de technische dienst en dan bespreken we die.’
Antwoord van raadslid Joris de Vriendt:
‘Mensen melden dit via verschillende kanalen, misschien ook onrechtstreekse kanalen zoals uw
college dat aangeeft, de brandweer, de wijkagent of iemand anders of de veegwagen die daar
passeert. Maar blijkbaar komt het niet waar het moet zijn.
U hebt nog steeds geen zicht op een aantal punten.
Er is nog steeds absolute stilte na zoveel maanden maar nu is uw verklaring dat dat blijkbaar niet
loopt.
Mensen melden iets en men hoort niets.
Dus U hebt daar geen verklaring voor.’
Antwoord van schepen Marleen Van Meeuwen.
‘Neen.’

M2 Mondelinge vraag van raadslid P. Boschmans betreffende de toestand van de kerkhoven.
Mondelinge vraag van raadslid Paul Boschmans aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Voorzitter wij zijn reeds half september en Allerheiligen nadert met rasse schreden daarom is het
probleem van de kerkhoven heel actueel aan het worden.
Wij zijn eens een kijkje gaan nemen op de kerkhoven in onze gemeente.
Nu, het natte voorjaar dat heeft er toe geleid dat het onkruid weelderig groeit.
Er zijn een aantal kerkhoven die goed onderhouden zijn, dat mag gezegd worden, o.a. Testelt,
Zichem, dat zijn voorbeelden van goed onderhoud, daar tegenover zien wij Scherpenheuvel,
Messelbroek, dat is praktisch niet te doen.
Er zijn ook nog een aantal kerkhoven waar dat er een laag grond op gedaan is.
Ik hoop dat het niet terug begint te regenen tegen Allerheiligen want anders moeten de mensen er met
hun laarzen overstappen, het gaat een modderpoel worden.

Ik weet niet wat er de bedoeling van is, gaat daar nog iets aan veranderen, gaat daar nog iets aan
gebeuren aan die kerkhoven.
Is daar geen kans geweest om een aantal jobstudenten aan te stellen, ik weet het niet, ik stel de vraag
maar.’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘De weersomstandigheden hebben ons serieus parten gespeeld, we gaan daarover niet in detail gaan
maar het onkruid is een groter probleem dan andere jaren door de regenval en de hitte.
Normaal zonder deze omstandigheden zou dat anders zijn, maar goed wij hebben geprobeerd.
U zegt een aantal kerkhoven zijn in orde en een aantal niet, dat is juist.
Er is een planning opgemaakt, het probleem is dat er met geen sproeistoffen meer mag gewerkt
worden, dit weten wij al langer.
Wij willen dit oplossen met in te zaaien zodat dit kan gemaaid worden en zo kan dit in de toekomst
dan beter onderhouden worden. Als je daar grind laat liggen dan blijft dat onkruid groeien.
Wij hebben dit in een planning gestoken en nu is men bv. aan de achterkant van het kerkhof van
Scherpenheuvel begonnen met in te zaaien zodanig dat daar zo snel mogelijk gras zal groeien.
Gans dat kerkhof gaan wij niet ingezaaid krijgen tegen Allerheiligen, dat weten wij. Maar goed, wij
moeten daar aan verder werken.
Wij hebben dit in het college wel al besproken dat dit een probleem is qua timing, qua onderhoud, dat
wij in de toekomst zeker moeten beroep doen op extra mensen, misschien dit jaar nog maar zeker
naar volgend jaar toe.
Onze eigen mensen kunnen dit alleen niet aan. Die mensen zijn bekwaam genoeg maar wij moeten
daar beroep gaan doen op tijdelijke tewerkstelling of eventueel op een sociaal-economiebedrijf.
Wat specifiek Scherpenheuvel betreft daar gaan we proberen zoveel mogelijk in te zaaien en te
fatsoeneren tegen Allerheiligen, dat is toch de bedoeling.’
Antwoord van raadslid Paul Boschmans:
‘Nu dat inzaaien van die kerkhoven, is dat de bedoeling dat al die kerkhoven van ScherpenheuvelZichem gaan ingezaaid worden?’
Antwoord van burgemeester Manu Claes:
‘In principe wel ja.’
Antwoord van secretaris Liesbeth Verdeyen:
‘In Averbode zijn al grote stukken ingezaaid, als je daar geweest bent daar is het al groen’.
Antwoord van raadslid Paul Boschmans:
‘In Zichem ligt die grond nog vrij los, ik vrees dat het daar tegen Allerheiligen een modderpoel gaat
zijn;’
Antwoord van burgemeester Manu Claes:
‘Laat ons hopen van niet, ja je moet een planning opmaken en je zit met weersomstandigheden.
Schoonderbuken, Zichem en Testelt zijn ingezaaid, Averbode ook.’
Antwoord van raadslid Paul Boschmans:
‘Inzaaien gebeurt normaal gesproken in maart, nu zit je met het probleem van die losse grond’.
Antwoord van Burgemeester Manu Claes:
‘Het najaar ook.’
Antwoord van raadslid Paul Boschmans:
‘In het najaar zit je toch met het probleem van die losse grond.’
Antwoord van burgemeester Manu Claes:
‘Je zit met kerkhoven, dat is geen sinecure, onze mensen doen hun uiterste best maar wij proberen te
zien dat de kerkhoven toch toegankelijk zijn tegen Allerheiligen.’

M3 Mondelinge vraag van raadslid A. Claes betreffende het Prattenborgplein en de routes voor
het zwaar vervoer.

Mondelinge vraag van raadslid Allessia Claes aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Over het Prattenborgplein en de Prattenborgstraat. Daar las ik over dat de beslissing van het
Vlaamse Gewest gekomen is om de zone toch te aanvaarden als zone 30.
Mijn vraag is eigenlijk wanneer het probleem voor het eerst is aangekaart aan het bestuur?’
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Welk probleem?’
Antwoord van raadslid Allessia Claes:
‘Van het zwaar vervoer en de verkeersdoorstroming.’
Antwoord van schepen Nico Bergmans:
‘Van specifiek dat zwaar vervoer? Toen dat die vrachtwagens begonnen te rijden.
Die mochten daar rijden maar wij hebben contact opgenomen met die man en daar een andere
regeling mee afgesproken.
Dat is maanden geleden al gebeurd.’
Antwoord van Burgemeester Claes:
‘Dat specifiek probleem van Michiels dat zal ongeveer mei- juni zijn, denk ik.’
Schepen Nico Bergmans:
‘Nu wordt er grotendeels anders gereden. Dat was ook omdat er een andere weg afgesloten was.
Anders was dat niet.’
Raadslid Allessia Claes:
‘Wat werd er dan in de verkeerscel in maart beslist van die zone 30?’
Schepen Nico Bergmans:
‘Dat is iets anders, dat heeft daar niets mee te maken.’
Raadslid Allessia Claes:
‘Dan had ik graag daar meer uitleg over gehad.’
Burgemeester Manu Claes:
‘Prattenborg maakt deel uit van de zone 30 in Scherpenheuvel. Dat probleem van de vrachtwagens
dat is er gekomen mei – juni.
Wij hadden eerder al beslist om de zone 30 in te voeren. Het Gewest moest dat nog goed keuren en
ondertussen heeft het Gewest dat inderdaad goedgekeurd.
Die zone 30 kan een stuk remediëren aan de snelheid en aan uiteraard het zwaar vervoer. Het kan
niet het zwaar vervoer doen afnemen maar wel de snelheid.
Dit moet je eigenlijk zien los van de Prattenborg., Dit zijn 2 gegevens die natuurlijk met elkaar te
maken hebben maar van elkaar ontstaan zijn, als dat uw vraag is.
Maar ondertussen heeft het Gewest dit ook goedgekeurd en kunnen we die zone ook invoeren en die
zone 30 in Prattenborg, daar is een plan gemaakt voor heel Scherpenheuvel-Zichem en dit maakt
daar ook deel van uit.
Wij hebben gezegd van de moment dat dat goedgekeurd is zullen wij trachten om inderdaad
Scherpenheuvel in eerste instantie uit te voeren, dus de borden plaatsen enz.
Het zit in één plan, dat moet ook zo.’
Raadslid Alleslia Claes:
‘De zone 30 is dan in één plan beslist geweest?’
Burgemeester Manu Claes:
‘Dat zit in één plan’.
Raadslid Allessia Claes:
‘Wat is dan de reden waarom het zo lang geduurd heeft?’

Burgemeester Manu Claes:
‘Wij hebben de beslissing van het Gewest in juli pas gekregen, het is nog maar een maand of zo dat
we die gehad hebben, begin of half juli.
Wij moeten de goedkeuring krijgen van het Gewest en die aanvraag die werd inderdaad reeds in het
voorjaar gedaan, februari-maart.
Maar wij kunnen niet uitvoeren alvorens wij de goedkeuring gekregen hebben.’
Raadslid Allessia Claes:
‘Ik heb informatie gekregen dat de aanvraag pas eind juni is door gekomen.’
Burgemeester Manu Claes:
‘Neen absoluut niet, dat kun je nakijken’
Burgemeester Manu Claes:
‘Dan moeten ze hier eens nazien wanneer wij dit opgestuurd hebben maar dan denk ik dat ze bij het
Agentschap iets kwijt gedaan hebben.
Het zou mij niet verbazen alhoewel ik die mensen niet ga beschuldigen.
Het is niet dat wij dat pas opgestuurd hebben na Prattenborg.’
Secretaris Liesbeth Verdeyen:
‘Je gaat dat ook wel terug vinden in de verslagen van het schepencollege.’
Raadslid Allessia Claes:
‘Ik had vorig jaar ook een vraag gesteld i.v.m. het vrachtroutenetwerk.’
Schepen Nico Bergmans:
‘Dat is bijna klaar. Dit is puur toeval dat wij daar vorige week hebben over samen gezeten om te
finaliseren. Ze is de visie nu aan het uitwerken.’
Raadslid Allessia Claes:
‘Wanneer weten wij daar iets meer over?’
Schepen Nico Bergmans:
‘Ik wil de secretaris vragen om het diensthoofd dit te laten melden.’
Secretaris Liesbeth Verdeyen:
‘De mobiliteitsambtenaar is nu al aan het uittekenen in de praktijk maar hoelang zij daar nu gaat aan
werken. Ik verwacht toch wel minstens 1 maand aangezien dit niet het enige dossier is waaraan zij
werkt.’
Schepen Nico Bergmans:
‘De visie is wel gemakkelijk maar per plaatje moet je bijna een verkeersreglement hebben en die
concrete uitwerking is zij nu aan het doen.’
Wij houden liefst zoveel mogelijk doorgaand verkeer weg maar dat kunnen wij niet aan ons grensbord
zetten.
Raadslid Allessia Claes:
‘O.k., ik kijk ernaar uit, dank je wel.’

M4 Mondelinge vraag van raadslid P. Cras betreffende de steenweg op Diest.
Mondelinge vraag van raadslid Peter Cras aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Wanneer wordt de Steenweg tussen Zichem en Diest terug geopend?’
Antwoord van schepen Marleen Van Meeuwen namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Half november’.
Antwoord van Burgemeester Manu Claes:

‘Na Allerheiligen’.
Antwoord van Peter Cras:
‘Goed.’

M5 Mondelinge vraag van raadslid P. Cras betreffende het zwembad.
Mondelinge vraag van raadslid Peter Cras aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Het zwembad in Scherpenheuvel staat nu leeg. Wat gaat men hier in de toekomst mee doen?
Zijn er al gesprekken aan de gang met privé-partners voor een doorstart of een herstemming?
Hoever staat het daar eventueel mee, wat gaat men er eventueel mee doen?’
Antwoord van schepen Kris Peetermans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Momenteel heeft de dienst stedenbouw een dossier klaar gemaakt dat eerstdaags op het
schepencollege zal komen. Wat daar de opties kunnen zijn, wat met het gebouw gaat gebeuren.
Anderzijds hebben wij ook nog wel een gesprek lopen met Optisport. Dat is een soortgelijke
organisatie als Sport-Oase, die een aantal oplossingen wilden aanbieden om het zwembad open te
houden. Maar niettegenstaande hebben wij daarbij gezegd dat wij financieel geen budget kunnen
vrijmaken om jaarlijks bij te dragen tot de werking.
Onze inbreng zal enkel zijn: het stuk grond en het gebouw en eventueel een uitbreiding van het
recreatiegebied waar het is en meer niet.
Wat men nu ook nog aan het doen is, er zijn nog een aantal materialen die in het zwembad aanwezig
zijn, ook nog van de zwemclubs.
En die zwemclubs, Aegir bijvoorbeeld, zijn gecontacteerd geweest om het kastje dat ze nog hebben,
te komen leegmaken.
Voor de rest zijn er nog de onderhoudsproducten en een onderhoudsmachine dat er nog staat. Aan
de andere diensten werd er gevraagd of zij hier iets mee konden doen. Dit zal opgelijst worden en dan
ook verhuizen naar de dienst die dit kan gebruiken.’
Raadslid Peter Cras.
‘Wat gaat Optisport doen?
Raadslid Kris Peetermans:
‘Die hebben de gegevens opgevraagd van de laatste drie jaar, die zijn doorgespeeld geweest. Zij
gaan een financieel plan opmaken en een soort scenario waar zij zich kunnen in vinden en natuurlijk
wat dit voor ons gaat brengen. Daar zal een financiële repercussie aan zijn en ik weet dat die te hoog
gaat zijn voor ons budget.
Half augustus zijn alle gegevens door gestuurd en zij gaan half september, uiterlijk eind september
een resultaat meedelen.’
Raadslid Peter Cras:.
‘Wat zijn de andere eventuele mogelijkheden?’
Schepen Kris Peetermans:
‘Verkoop van het gebouw, in erfpacht geven, ja er zijn verschillende mogelijkheden.’
Raadslid Peter Cras:
‘Dat moet nog op het schepencollege?’
Schepen Nico Bergmans:
‘Nu wordt er een dossier opgemaakt zodat er duidelijkheid is, welke functies mogen daar, wat kan
daar en waar kun je exact gebruik van maken en dat wordt nu mooi afgelijnd zodat je een pakketje,
noem het een verkoopsdossier, hebt.’
Raadslid Peter Cras.
‘Goed.’

M6 Mondelinge vraag van raadslid P. Cras betreffende de ontwikkeling van het binnengebied in
Scherpenheuvel.
Mondelinge vraag van raadslid Peter Cras aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb een vraag over de bouw hier achter ‘project Ten Heuvel’, dit is nu fase 1.’
Antwoord van schepen Nico Bergmans namens het College van Burgemeester en Schepenen.
‘Daar is een bouwvergunning voor.’
Antwoord van raadslid Peter Cras:
‘Er bestaat ook nog een fase 2, dacht ik.’
Antwoord van schepen Nico Bergmans:
‘Er is een totaal visie op de ontwikkeling van die zone.’
Antwoord van raadslid Peter Cras:
‘Die totaalvisie, daar zit dus in dat er heel wat mensen een gedeelte van hun eigendom of van hun hof
zullen moeten verkopen, afgeven. Hoe gaat dit eigenlijk in zijn werk gaan?’
Gaat de bouwpromotor rechtstreeks met die mensen onderhandelen of gaat de gemeente daar een
onteigening van openbaar nut voor doen?’
Antwoord van schepen Nico Bergmans:
‘Dat zeker niet. Wat wij in zulk geval plegen te doen. Je moet dit altijd in stappen zien.
De facto hebben 2 grote eigenaars verkocht, je moet het zo zien, dat zijn Gemoets en De Pegger
Dan gaan we dat bekijken. Het zou inderdaad handiger zijn dat in deze fase bepaalde andere
eigenaars in deze zouden mee doen.
Wat dat wij dan wel al eens doen als stad dat is die mensen uitnodigen en zeggen dat doet zich voor.
Die mensen zijn hier geweest en wij hebben gezegd dat is een mogelijkheid.
Als er in uw hoofd speelt wat moet ik hier ooit met die achtertuin gaan doen, ik zou dat misschien wel
ten gelde willen maken, dan is het misschien nu wel het moment om mee in dit project te stappen.
Moeten die mensen dat? Neen, doen die mensen niet mee dan wordt daar rond gewerkt.
Een projectontwikkelaar werkt alleen met de gronden waarover hij beschikt.
Nu rondwerken dan laten wij als stad niet toe dat daar wordt rond gewerkt op een manier dat een later
ontwikkeling van dat stuk zou geblokkeerd zijn. Akkoord?
Wat vragen wij in eerste instantie aan die mensen, wij hebben hier heel die omgeving.
Wij laten niet al die achtertuinen eruit, wij duiden heel die omgeving aan en zeggen, wij hebben een
totaalvisie, je mag uitgaan van de stukken waarover je beschikt maar jij moet aantonen dat uw
ontwikkeling geen hypotheek legt op een latere ontwikkeling van die zone, dat is dat totaalplan.
Maar als die mensen zeggen wij doen dat niet of niet op dit moment dan is dat zo, zo simpel is dat.’
Antwoord van raadslid Peter Cras:
‘Zij kunnen niet onteigend worden?’
Schepen Nico Bergmans:
‘Of dat nu onmogelijk is dat zeg ik niet maar er is geen enkel onteigeningsplan. Ik zie niet in waarom
wij daar zouden zeggen om te onteigenen. Het zou iets anders zijn als wij een ziekenhuis zouden
bouwen. Je zegt o.k. wij hebben die gronden nodig en er wordt toch niets mee gedaan.
Maar waarom wij zouden vragen om te onteigenen om daar extra woningen, neen, neen.’
Raadslid Peter Cras:
‘Zou het mogelijk zijn dat de stad eens een infovergadering zou organiseren voor die mensen hier in
de buurt die binnen die zone vallen want ik weet dat bepaalde mensen toch ongerust zijn.
Er zijn mensen die de plannen komen inkijken zijn en zij zeggen wat gaat daar allemaal gebeuren.
Het zou dus wel nuttig zijn om die mensen eens degelijk te informeren over er wat kan gebeuren of
wat je kunt doen of wat je niet kunt doen.’
Schepen Nico Bergmans:
‘Het is geen organisatie van de stad, als ik het zo mag uitdrukken. Wij waren van plan om er nog mee
te wachten. Wij hebben nu een bouwvergunning voor die zone tegen de Basilieklaan. Dus als ze nu

een totaalvisie hebben maar gedetailleerd voor een bouwvergunning voor de rest, daartegen zouden
wij klaar moeten zijn met onze visie voor hiernaast, dat lijkt mij een geschikt moment en dan heb je
veel betere plannen en veel meer concretere zaken die je kan aangeven.
Nu hebben wij dat alleen gedaan met een brief aan de grotere eigenaars. Want je kent dat, dat zijn
dan kleinere en de die wil mee doen en de volgende weer niet en die weer terug dan gaat dat niet. Ze
moeten samen mee doen en dan kan je een zone maken.
Maar dat doe ik, daar mag je op rekenen.’
Raadslid Peter Cras:
‘Ja, het is voor sommige mensen toch wel slapeloze nachten, ik kan die mensen wel begrijpen.’
Schepen Nico Bergmans:
‘Ze zouden het heel anders moeten zien. Ze zouden het moeten bekijken als ik dit wil of als ik het ooit
aan mijn kinderen wil geven of laten vererven dan kan ik van mijn tuin die nu geen waarde heeft daar
veel geld van maken. Zo zouden ze dat moeten bekijken maar dat zal ik ze dan wel uitleggen.’
Je mag daar op rekenen.’
Raadslid Peter Cras:
‘Goed.’

M7 Mondelinge vraag van raadslid P. Cras betreffende de uitrit aan de zaal de Hemmekes.
Mondelinge vraag van raadslid Peter Cras aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb nog één puntje i.v.m. de uitrit aan de parking van zaal de Hemmekes.’
Over 2 à 3 gemeenteraden terug heb ik de vraag gesteld:
‘Klopt het dat alle parkeerplaatsen daar weg gaan?’ en toen is mij geantwoord dat er dat maar 2
maximum 3 zouden zijn.
Ik werd zelfs een klein beetje weggelachen had ik de indruk, op die moment.
Nu moet ik zeggen dat dus wel alle parkeerplaatsen weg zijn.
Mijn informatie was blijkbaar toch wel juist en ik zou willen vragen aan de mensen die mij toen te
woord hebben gestaan om in de toekomst als men niet zeker is van zijn antwoord, ik kan begrijpen dat
men alle dossiers niet kan kennen, maar zeg dan dat je het zal nakijken maar geef geen foute
informatie mee.’
Antwoord van schepen Marleen Van Meeuwen namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Dat klopt Peter’.
Antwoord van raadslid Peter Cras:
‘Meer wil ik hierover niet zeggen.’

M8 Mondelinge vraag van raadslid M. Van Torre betreffende het winkelinformatienetwerk.
Mondelinge vraag van raadslid Marc Van Torre aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Voor het zomerreces is hier een vraag gesteld over een project van een van onze collega’s hier
aanwezig. Hoever staat men met dat winkelinformatienetwerk?’
Antwoord van raadslid Ronald Schuyten:
‘Het staat er nog niet ver mee.’
Antwoord van schepen Kris Peetermans namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Vanuit de dienst preventie is er wel een vraag gekomen, vanuit de middenstand eigenlijk want er
waren nog een aantal vragen van de middenstand zelf die overgemaakt zijn, ik denk door de
voorzitter Veronique Jacobs aan de dienst preventie.
Dat waren vragen omtrent bv. kostprijs, hoe alles praktisch regelen, hoe alles in zijn werk ging, wie
was de contactpersoon, wie komt dat installeren, is dat moeilijk om te installeren, al die dingen, die
zijn door gespeeld aan onze preventie-ambtenaar.’

Raadslid Marc Van Torre:
‘Ik heb van de preventieambtenaar een schrijven gekregen en ik heb dat eens gelezen wat daar
allemaal in staat.
Het is wel essentieel om te weten: heeft men de doelstelling om dat in te voeren of niet?’
Antwoord van raadslid Ronald Schuyten:
‘Uiteindelijk wel.’
Raadslid Marc Van Torre:
‘Als men dit invoert voor winkels waarom kan men dat dan ook niet invoeren voor de buurten?
Er zijn verscheidene buurten en dorpen waar je een buurtinformatienetwerk zou kunnen maken.
Scherpenheuvel heeft dat blijkbaar nog altijd niet. Men staat daar blijkbaar negatief tegenover.
Het zou misschien de moeite waard zijn dat als men toch denkt later een winkelinformatienetwerk te
installeren dat men misschien ook denkt om later om een buurtinformatienetwerk in te richten.
Raadslid Ronald Schuyten:
‘Dat kan.
Een winkelinformatienetwerk is enkel een whats apptoepassing.
In een buurtinformatienetwerk is ook en vooral de politie betrokken.
Eén punt daarin is dat als je iets te melden hebt, moet je ook steeds eerst 101 bellen.
En dan zijn er ook nog zaken die we duidelijk moeten maken naar de middenstand toe, wat schepen
Kris Peetermans ook zei. Als dat uitgepraat is dan kan het.
Ik heb dat eigenlijk gelanceerd, ooit, maar dat maakt eigenlijk niet uit maar we gaan wel een oplossing
vinden.’
Raadslid Marc Van Torre.
‘Een winkeluitbater wordt eigenlijk niet graag geconfronteerd met een diefstal of inbraak, dat is voor
een privéeigenaar ook zo. Dus, die 2 zijn eigenlijk een beetje aan elkaar gekoppeld en ik denk dat het
goed is om die piste toch wel boven te halen om een buurtinformatienetwerk op te richten.’
Burgemeester Manu Claes.
‘Wij zijn zeker niet tegen buurtinformatienetwerken, wij hebben daar ook nooit negatief tegenover
gestaan. Maar er moeten wel een aantal voorwaarden vervuld zijn. Er moet interesse zijn, er moet een
draagvlak zijn, er moeten mensen zijn die zich daar vrijwillig willen voor inzetten en dan kan zoiets
werken maar je kan dat niet theoretisch naar boven halen, er moet echt een grond zijn.
Nu bv. voor het winkelinformatienetwerk is er duidelijk een vraag geweest. Er moeten ook
engagementen zijn, in dit geval de handelaars of de burgers.
Theoretisch is dat allemaal mooi maar er moeten ook mensen zijn die dat willen dragen. Er zijn ook
omzendbrieven over. Er moet een draagvlak zijn want anders kun je dat ook niet volhouden en
praktisch waarmaken, dat is hetgeen wat wij zeggen.
Het staat trouwens ook in onze beleidsnota.
De politie staat daar zeker ook voor open.’

M9 Mondelinge vraag van raadslid B. Van Gelder betreffende het afzetten van het parcours van
de Halloweentocht in Testelt.
Mondelinge vraag van raadslid Benny Van Gelder aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik heb een vraag i.v.m. de halloweentocht in Testelt.
Die mensen hebben gevraagd om een bepaald gedeelte van het traject af te zetten, verkeersvrij te
maken. Mijn vraag is waarom is men daarop niet is op in gegaan, er waren wel argumenten voor de
afsluiting?’
Antwoord van burgemeester Manu Claes namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Er is een advies gekomen vanuit de verkeersdienst. Onze mensen bekijken dit ook technisch. Ik moet
zien wat ik daarover zeg want er zijn heel veel dossiers over dat soort dingen. Ik denk dat het te
maken had met de lengte van het parcours zodat men het onnodig te lang zou moeten afsluiten.

De redenen zijn wel meegedeeld aan die mensen en ik denk dat dat vorig jaar ook om diezelfde reden
geweigerd werd.’
Schepen Nico Bergmans.
‘Dat is op het schepencollege gepasseerd, dat zou je moeten kunnen open doen. De Burgemeester
citeert de juiste elementen.’
Secretaris Liesbeth Verdeyen:
‘Als zij het dossier opvragen dan kunnen zij dat zien.’
Burgmeester Manu Claes:
‘Het komt er eigenlijk op neer als je straten afsluit moet dat ook verantwoord zijn naar
verkeerscirculatie toe. Dat is een afweging van diegenen die het parcours volgen en de veiligheid van
die mensen, de ligging en de verkeerscirculatie.
Ik denk dat de verkeersdienst het college adviseert maar inderdaad die afweging is hier gemaakt
geweest en wij hebben een beslissing genomen. Maar ik denk niet dat die beslissing in essentie
verschilt van vorig jaar want toen is dat ook al gevraagd geweest.
Ik denk ook dat wij om diezelfde reden ook bepaalde dingen toegelaten hebben en andere dan weer
niet, dat kan nagekeken worden.’
Raadslid Benny Vangelder.
‘Ze hadden zelf ook een alternatief parcours voorgesteld.’
Burgemeester Manu Claes.
‘Dat is ook bekeken geweest.’
Raadslid Benny Vangelder.
‘Een deel van het parcours is zonder zijn voetpaden, dat is niet zonder gevaar.’
Burgemeester Manu Claes.
‘Dat is ook een overweging die men maakt. Ik wil het niet veralgemeniseren maar het is ook zo dat
men drukke wegen gaat opzoeken terwijl men beter trage wegen gebruikt zodat er geen straat moet
worden afgesloten.
Het zijn verschillende afwegingen die men maakt. Dat is ook een element geweest, als ik mij goed
herinner, dat ze te veel langs de drukke doorgangswegen gingen, je bent met een wandeling bezig.’
Raadslid Benny Vangelder:
‘Het gaat wel om een wandeling met zeer veel deelnemers.’
Burgemeester Manu Claes:
‘Natuurlijk is dat een hele grote maar er is een verschil tussen de hoofdwegen gebruiken en de
verkeersluwe wegen. Er is een verschil tussen de Voort in Testelt en de Testeltsesteenweg in
Averbode en Mettebeemden – Hoevebeemden in Testelt. Dat probeert men aan de mensen ter kennis
te brengen. Onze mensen doen dat ook zo goed mogelijk. Men moet zich bij een beslissing kunnen
neerleggen. We kunnen ook niet alles doen om de veiligheid te garanderen.
Je kunt niet zomaar alle straten afsluiten dat men wil.
Sorry, maar ze zullen kunnen wandelen.’

M10
Mondelinge vraag van raadslid J. De Vriendt betreffende het niet antwoorden op
mondelinge vragen.
Mondelinge vraag van raadslid Joris De Vriendt aan het college van burgemeester en schepenen:
’Voorzitter, ik had graag het woord tot u gericht.
Ik apprecieer de serene manier waarop u deze gemeenteraden leidt maar ik stel toch vast dat, en ik
ben ervan overtuigd dat u een Voorzitter wilt zijn voor alle gemeenteraadsleden, en in die zin zou ik
willen vragen om eens een woordje te praten met een aantal mensen van de meerderheid, wanneer
de gemeenteraadsleden een aantal vragen stellen en wanneer zij antwoorden willen dat schepenen
zich hullen in stilzwijgen. Ik vind dit een heel spijtige evolutie dat men op heel veel van die vragen

nooit antwoordt en dat men daar heel flegmatiek, dat is het juiste woord niet, daar heel nonchalant
over doet en gewoon niet de moeite doet om een poging tot antwoord te formuleren.
Ik was een beetje verbouwereerd daarom heb ik er niet veel van gezegd maar het is een evolutie die
we toch niet verder wil zetten.
Ik vraag u toch om met een aantal mensen van de meerderheid hierover een boompje op te zetten.’
Antwoord van de Voorzitter Arlette Sannen:
‘Het zijn mondelinge vragen, je kan altijd je vraag stellen.
Maar je kan ook altijd een punt indienen als je een punt hebt, dat zijn allemaal mogelijkheden of een
schriftelijk antwoord vragen.’
Antwoord van raadslid Joris De Vriendt:
‘De meerderheid van het college doet zijn uiterste best om te antwoorden op alle vragen of zegt
gewoon ik weet het niet, ik zal het opzoeken en ik bezorg het u. Maar gewoon een stilzwijgen en
schouderschokken, ik vind dit een spijtige evolutie en ik zou vragen als oppositielid dat u de leden van
de meerderheid hierover interpelleert.
Dank u wel.’

De vergadering wordt gesloten om 21.45 uur.
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting.
Op bevel,
Gemeentesecretaris

Voorzitter van de gemeenteraad

Liesbeth Verdeyen

Arlette Sannen

