Gemeenteraad: zitting van 27 oktober 2016

VERSLAG
Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Arlette Sannen: 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, Joris De Vriendt, 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
Rob Jacquemyn: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt M1;
Marc Decat: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt M1;
Joris De Vriendt: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 1, 2, 3, 4;
Sara De Kock: Raadslid;
Hans Verboven: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 1, 2, 3, 4, 5, 6;
Ben Mattheus: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 1, 2, 3, 4

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 15/09/16;
Gelet op de vraag van raadslid B. Vangelder om zijn mondelinge vraag betreffende de Halloweentocht
te Testelt in de zitting van 15.09.2016 te vervolledigen;
Overwegende dat het verslag in die zin wordt aangepast;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Willy Cortens, Allessia Claes, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre,
René Jacobs, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Rob Jacquemyn, Marc Decat
Besluit:
Enig art. De notulen van de zitting van 15/09/16 worden goedgekeurd.
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Aanvaarding van het bod uitgebracht in het kader van de verkoop van loten 4 en 5 gelegen
te Messelbroek, Testeltsebaan.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat in het meerjarenplan 2014-2019 onder actie 1.1.2.1 is opgenomen dat de nietstrategische gronden en gebouwen worden verkocht;
Overwegende dat de loten 4 en 5 gelegen te Testeltsebaan, Messelbroek, tot twee maal toe te koop
werden aangeboden, zonder resultaat;
Overwegende dat een onderhandse verkoop dan ook gerechtvaardigd is;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 06.06.2016 tot
machtiging van notarissen Timmermans, Meuris en Claes om de percelen onderhands te koop te
stellen;
Gelet op de mail van 30.09.2016 waarin gemeld wordt dat er een bod van € 70.000 op elk van beide
percelen werd uitgebracht;

Overwegende dat dit bod aanvaardbaar is aangezien de bedragen overeenstemmen met het
schattingsverslag van landmeter Breugelmans van 21.03.2016;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Greta Van Meeuwen,
Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het bod van € 70.000 uitgebracht door VERDUYCKT Johan en CLAEYS Magdalena op lot 4
gelegen Messelbroek, Testeltsebaan, gekadastreerd volgens kadaster wijk C nummers
356/W/P0000/deel en 356/B/2/P0000/deel en volgens prekadastratie wijk C nummer
356/K/2/P0000, met een oppervlakte volgens meting van drie are zesenzestig centiare (3a
66ca), wordt aanvaard.
Art. 2.
Het bod van € 70.000 uitgebracht door VERDUYCKT Johan en CLAEYS Magdalena op lot 5
gelegen te Messelbroek, Testeltsebaan, gekadastreerd volgens kadaster wijk C nummer
356/W/P0000/deel en volgens prekadastratie wijk C nummer 356/L/2/P0000, met een
oppervlakte volgens meting van drie are negentig centiare (3a 90ca), wordt aanvaard.
Art. 3.
Het ontwerp van onderhandse verkoopovereenkomst met referentie 19.928/HK wordt
goedgekeurd.
Art. 4.
Deze beslissing wordt ter kennis gegeven aan de notarissen Timmermans, Meuris en Claes.

3

Goedkeuring prijssubsidiereglement AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27.12.2002 waarin de oprichting en de statuten van het
Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem, afgekort AGB Patrimonium
Scherpenheuvel-Zichem werden goedgekeurd;
Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 27.12.2002 door de Vlaamse minister
van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken op 02.04.2003 en de
publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad van 19.05.2003;
Overwegende dat het om economisch leefbaar te zijn nodig is dat het Autonoom Gemeentebedrijf
Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem vanwege de Stad Scherpenheuvel-Zichem prijssubsidies
ontvangt als vergoeding voor het recht van toegang tot de voorstellingen in het
gemeenschapscentrum den egger;
Gelet op de eigen beslissing van 28.04.2016 betreffende het eerste voorstel van
prijssubsidiereglement;
Gelet op het voorstel van prijssubsidiereglement;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Greta Van Meeuwen,
Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad keurt het voorstel van prijssubsidiereglement ten voordele van het AGB
goed als volgt:
PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT AGB PATRIMONIUM SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

Het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem heeft haar inkomsten
en uitgaven geactualiseerd voor het kalenderjaar 2016 (zie bijlage). Op basis van deze
ramingen heeft het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem
vastgesteld dat voor het kalenderjaar 2016 de inkomsten uit ticketverkoop minstens €
661.866,56 exclusief btw moeten bedragen om economisch rendabel te zijn.
Om economisch rendabel te zijn wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium
Scherpenheuvel-Zichem vanaf 01.10.2016 de voorziene ticketprijzen eigen voorstellingen
(inclusief 6 % btw) te vermenigvuldigen met een factor 5,43.
De stad Scherpenheuvel-Zichem erkent dat het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium
Scherpenheuvel-Zichem, op basis van deze ramingen, de voorziene ticketprijzen eigen
voorstellingen (inclusief 6% btw) dient te vermenigvuldigen met een factor 5,43 om
economisch rendabel te zijn.
Rekening houdend met de sociale functie van het gemeenschapscentrum wenst de stad
Scherpenheuvel-Zichem dat er tijdens het kalenderjaar 2016 geen prijsverhogingen
doorgevoerd worden ten aanzien van ticketprijzen eigen voorstellingen. De stad
Scherpenheuvel-Zichem wenst immers de ticketprijzen eigen voorstellingen te beperken
opdat het gemeenschapscentrum toegankelijk is voor iedereen. De stad ScherpenheuvelZichem verbindt er zich toe om voor de periode 01.10.2016 tot en met 31.12.2016 deze
beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies.
De waarde van de prijssubsidie toegekend door de stad Scherpenheuvel-Zichem voor
ticketprijzen eigen voorstellingen bedraagt de prijs (inclusief 6% btw) die de bezoeker voor
recht op toegang betaalt, vermenigvuldigd met een factor 4,43. Tot op heden bedroeg deze
factor 1,55.
De gesubsidieerde ticketprijzen eigen voorstellingen (inclusief 6% btw) kunnen steeds
geherevalueerd worden in het kader van een periodieke evaluatie van de totale
exploitatieresultaten van het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium ScherpenheuvelZichem. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal de stad
Scherpenheuvel-Zichem deze steeds documenteren.
Het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem moet op de 5de
werkdag van elke maand de stad Scherpenheuvel-Zichem een overzicht bezorgen van het
aantal gebruikers waaraan recht op toegang is verleend tijdens de voorbije maand tot het
gemeenschapscentrum. Dit overzicht dient tevens het bedrag aan te betalen prijssubsidies
te bevatten. De afrekening van deze prijssubsidies zal gebeuren middels de uitreiking van
een debet nota die het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem
uitreikt aan de stad Scherpenheuvel-Zichem. De stad Scherpenheuvel-Zichem dient deze
debet nota te betalen aan het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium ScherpenheuvelZichem binnen de 5 werkdagen na ontvangst.
Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 2017 zal worden onderhandeld tussen de
stad Scherpenheuvel-Zichem en het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium
Scherpenheuvel-Zichem vóór 30.01.2017.
Art. 2.
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Deze beslissing wordt overgemaakt aan het AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem.

Wijziging van het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel.

Gelet op de wet tot instelling van de arbeidsreglementen van 08.04.1965;
Overwegende dat artikel 5 van het arbeidsreglement dient in overeenstemming gebracht te worden
met de overige bepalingen van het arbeidsreglement vermits de bestuurssecretaris multifunctioneel
centrum en de deskundige sport sinds enige tijd werken in een flexibele arbeidstijdregeling;

Overwegende dat de prikklok van het zwembad herplaatst wordt naar het stadsmagazijn waardoor de
personeelsleden van het administratief en technisch kader tewerkgesteld in het stadsmagazijn vanaf
01.01.2017 zullen gebruik maken van het elektronisch tijdsregistratiesysteem;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 08.08.2016
betreffende de principiële goedkeuring openingsuren van de buitendiensten;
Overwegende dat vanaf 01.01.2017 o.a. de openingsuren van de sportdienst en de preventiedienst
zullen aangepast worden waardoor het wenselijk is om de flexibele arbeidstijdregeling van de
sportfunctionaris A, de sportfunctionaris B, de deskundige sport en de preventiewerker aan te passen;
Gelet op de bespreking in het managementteam van 03.10.2016;
Gelet op het advies van het hoger overlegcomité van 19.10.2016;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx,
Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs, Greta Van Meeuwen,
Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
In artikel 5 van de gecoördineerde versie van het arbeidsreglement met referentie AR.2009
(6), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30.06.2016, wordt het eerste lid
vervangen door wat volgt:
“De sportfunctionaris A, de sportfunctionaris B, de deskundige sport, de bestuurssecretaris
multifunctioneel centrum, de preventiewerker, de administratief medewerkers van het
multifunctioneel centrum en de personeelsleden van het stadhuis, uitgezonderd het
onderhoudspersoneel, werken in een flexibele werktijdregeling en met een elektronisch
tijdsregistratiesysteem.”
Art. 2.
In artikel 6 van de gecoördineerde versie van het arbeidsreglement met referentie AR.2009
(6), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30.06.2016, wordt het tweede lid
vervangen door wat volgt:
“De (overige) personeelsleden van het multifunctioneel centrum, de zaalwachters van de
sportdienst, de begeleid(st)ers van de buitenschoolse kinderopvang, de personeelsleden
van de openbare bibliotheek en de personeelsleden van het administratief en technisch
kader tewerkgesteld in het stadsmagazijn dienen een elektronisch tijdsregistratiesysteem te
gebruiken.
Het reglement inzake tijdsregistratie is opgenomen in bijlage 3 van dit arbeidsreglement.”
Art. 3.
In artikel 3 van bijlage 1.A van de gecoördineerde versie van het arbeidsreglement met
referentie AR.2009 (6), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30.06.2016, wordt
tussen de woorden “stamtijden” en “worden” volgende zinsnede ingevoegd:
“van de bestuurssecretaris multifunctioneel centrum”.
Art. 4.
In bijlage 1.A van de gecoördineerde versie van het arbeidsreglement met referentie
AR.2009 (6), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30.06.2016, wordt artikel
3bis ingevoegd waarvan de tekst als volgt luidt:
De stamtijden voor de sportfunctionaris A, de sportfunctionaris B en de deskundige sport
worden vastgesteld als volgt:
maandag,
woensdag en donderdag
dinsdag en vrijdag
09u00 – 12u00
09u00 – 12u00
14u00 – 16u00
Art. 5.
In artikel 4 van bijlage 1.A van de gecoördineerde versie van het arbeidsreglement met
referentie AR.2009 (6), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30.06.2016, wordt
tussen de woorden “glijtijden” en “worden” volgende zinsnede ingevoegd:
“van de bestuurssecretaris multifunctioneel centrum”.
Art. 6.
In bijlage 1.A van de gecoördineerde versie van het arbeidsreglement met referentie
AR.2009 (6), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30.06.2016, wordt artikel
4bis ingevoegd waarvan de tekst als volgt luidt:
De glijtijden voor de sportfunctionaris A, de sportfunctionaris B en de deskundige sport
worden vastgesteld als volgt:

Maandag,
dinsdag en vrijdag
07u30 – 09u00
1
12u00 – 18u30

woensdag en donderdag

07u30 – 09u00
2
12u00 – 14u00
16u00 – 18u30
De aanwezigheid voor 07u30 en na 18u30 wordt niet beschouwd als gewerkte uren.
Art. 7.
Artikel 3 van bijlage 1.B van de gecoördineerde versie van het arbeidsreglement met
referentie AR.2009 (6), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30.06.2016, wordt
gewijzigd door wat volgt:
De stamtijden worden vastgesteld als volgt:
maandag
dinsdag en vrijdag woensdag en donderdag
09u00 – 12u00
09u00 – 12u00
09u00 – 12u00
17u30 – 19u30
14u00 – 16u00
Art. 8.
Artikel 4 van bijlage 1.B van de gecoördineerde versie van het arbeidsreglement met
referentie AR.2009 (6), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30.06.2016, wordt
gewijzigd door wat volgt:
De glijtijden worden vastgesteld als volgt:
Maandag
dinsdag en vrijdag woensdag en donderdag
07u30 – 9u00
07u30 – 09u00
07u30 – 09u00
3
4
5
12u00 – 17u30
12u00 – 18u30
12u00 – 14u00
19u30 – 20u00
16u00 – 18u30
maandag
Indien men de ganse dag werkt:
De aanwezigheid voor 07u30 en na 20u00 wordt niet beschouwd als gewerkte uren.
Indien men geen avonddienst werkt:
De aanwezigheid voor 07u30 en na 17u30 wordt niet beschouwd als gewerkte uren.
dinsdag tot en met vrijdag
De aanwezigheid voor 07u30 en na 18u30 wordt niet beschouwd als gewerkte uren.
Art. 9.
Artikel 6 van bijlage 1.B van de gecoördineerde versie van het arbeidsreglement met
referentie AR.2009 (6), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30.06.2016, wordt
gewijzigd door wat volgt:
“Voor een voltijds tewerkgesteld personeelslid wordt de normale werktijd op maandag
vastgesteld op 11 uur 24 minuten. De overige werkdagen worden vastgesteld op 7 uur 36
minuten, met uitzondering van de werkdag waarop de vrije halve dag wordt genuttigd. Deze
wordt vastgesteld op 3 uur 48 minuten.
De secretaris of zijn vervanger legt voor de deeltijds tewerkgestelde personeelsleden, na
overleg, de normale werktijd per dag, de stam-en glijtijden individueel vast binnen de
grenzen en mogelijkheden van dit reglement.”
Art. 10. Artikel 7 van bijlage 1.B van de gecoördineerde versie van het arbeidsreglement met
referentie AR.2009 (6), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30.06.2016, wordt
geschrapt.
Art. 11. Artikel 8 van bijlage 1.B van de gecoördineerde versie van het arbeidsreglement met
referentie AR.2009 (6), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30.06.2016, wordt
gewijzigd door wat volgt:
“In geval van gewettigde afwezigheid (ziekte, verlof, ongeval en andere) wordt 1 dag
6
afwezigheid voor 7 u 36 min aangerekend. Een halve dag gewettigde afwezigheid wordt
voor 3 uur 48 minuten aangerekend.

1

minimum ½ uur verplichte middagpauze indien men in namiddag komt werken; de middagpauze
wordt niet in aanmerking genomen als arbeidstijd
2
minimum ½ uur verplichte middagpauze, maximum 2 uur middagpauze; de middagpauze wordt niet
in aanmerking genomen als arbeidstijd
3
minimum ½ uur verplichte middagpauze indien men in de namiddag komt werken; de middagpauze
wordt niet in aanmerking genomen als arbeidstijd
4
minimum ½ uur verplichte middagpauze indien men in namiddag komt werken; de middagpauze
wordt niet in aanmerking genomen als arbeidstijd
5
minimum ½ uur verplichte middagpauze, maximum 2 uur middagpauze; de middagpauze wordt niet
in aanmerking genomen als arbeidstijd

Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
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Halve dag afwezigheden worden als volgt geregeld op dinsdag en vrijdag:
na een voormiddagafwezigheid kan het werk aangevat worden vanaf 12u00
een namiddagafwezigheid kan ingaan tussen 12u00 en 14u00
Halve dag afwezigheden worden als volgt geregeld op woensdag en donderdag:
na een voormiddagafwezigheid dient het werk aangevat te worden tussen 12u00 en
14u00
een namiddagafwezigheid dient in te gaan tussen 12u00 en 14u00
Halve dag afwezigheden op maandag worden als volgt geregeld:
na een voormiddagafwezigheid kan het werk aangevat worden vanaf 12u00
een namiddagafwezigheid kan ingaan tussen 12u00 en 14u00
na een namiddagafwezigheid dient het werk aangevat te worden ten laatste om 17u30
een avondafwezigheid kan ingaan vanaf 17u30
Indien men niet aanwezig is tijdens de glijtijden, is men niet verplicht om verlof op te nemen,
men kan deze uren opnemen van de debet-of credituren glijtijd.”
Dit besluit treedt in werking op 01.01.2017.
Artikel 1 heeft uitwerking met ingang van 27.10.2016.
Voornoemde wijzigingen aan het arbeidsreglement worden opgenomen in de
gecoördineerde versie met als referentie AR.2009 (7).
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer gouverneur van de provincie Vlaams
Brabant.

op de werkdag waarop de vrije halve dag wordt genuttigd wordt een afwezigheid aangerekend van 3
u 48 min. Bij ziekte of ongeval op deze dag wordt de glijtijd verhoogd met 3 u 48 min op de eerste
werkdag van de volgende maand.
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Vaststelling van de organieke personeelsformatie.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid artikel 103;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 07.12.2007 houdende de minimale voorwaarden
voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de gecoördineerde versie van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel (ref.
RPR.2008 (19)), goedgekeurd door de gemeenteraad op 30.06.2016;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 08.08.2016 met
als onderwerp ‘Vervangingstabel: beslissing over personeelsleden van het geboortejaar van 1957’;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 08.08.2016 met
als onderwerp ‘Kennisname en principiële goedkeuring van de in het verslag van het HRM-overleg
van 13.09.2016 vermelde acties’;
Overwegende dat het aangewezen is om de personeelsformatie in overeenstemming te brengen met
bovenvermelde beslissingen;
Overwegende dat de personeelsformatie moet geactualiseerd worden vermits de titularissen van een
aantal uitdovende functies uit dienst zijn getreden;
Overwegende dat het wenselijk is om de functie van toezichter (E1-E3) uitdovend te zetten;
Overwegende dat het wenselijk is om te voorzien om 0,5 VTE van administratief assistent vrije tijd
(D1-D3) te vervullen bij uitdiensttreding van de titularis van de functie van toezichter.
Gelet op het voorontwerp van personeelsformatie opgesteld door de gemeentesecretaris in overleg
met het managementteam in uitvoering van artikel 87, §4 van het gemeentedecreet;
Gelet op het advies van het hoger overlegcomité van 19.10.2016;
Gelet op het verslag betreffende de motivatie van de wijzigingen aan de huidige personeelsformatie
waarbij de gemeenteraad zich aansluit;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
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 organieke personeelsformatie van het statutair personeel:
ADMINISTRATIEF PERSONEEL
Decretale graden
Gemeentesecretaris
Financieel beheerder
Niveau
Graad
Rang
Salarisschaal
A
Bestuurssecretaris interne
Av
A1a-A2a-A3a
zaken
A
Bestuurssecretaris
Av
A1a-A2a-A3a
samenleving
A
Bestuurssecretaris
Av
A1a-A2a-A3a
grondsgebiedszaken:
ruimtelijke ordening –
huisvesting – leefmilieu groen
A
Bestuurssecretaris
Av
A1a-A2a-A3a
multifunctioneel centrum
A
Stafmedewerker
Av
A1a-A2a-A3a
secretariaat
A
Cultuurbeleidscoördinator
Av
A1a-A2a-A3a
A
Bibliothecaris
Av
A1a-A2a-A3a
A
Sportfunctionaris A
Av
A1a-A2a-A3a

VTE
1
1
VTE
1
1
1

1
1
1
1
1

Vanaf

B
B
B
B
B
B
B
C

C

C

Deskundige LeefmilieuGroen
Deskundige Ruimtelijke
ordening- Huisvesting
Informatiecommunicatieambtenaar
Informaticus
Boekhouder
Verkeersdeskundige
Assistent-dienstleider
Administratief medewerker
secretariaat, financiën,
personeel – onderwijs,
burgerzaken, lokale
economie, markten,
kermissen
Administratief medewerker
vrije tijd

Bv

B1-B2-B3

1

Bv

B1-B2-B3

1

Bv

B1-B2-B3

1

Bv
Bv
Bv
Bv
Cv

B1-B2-B3
B1-B2-B3
B1-B2-B3
B1-B2-B3
C1-C2-C3

1
2
1
1
4

Cv

C1-C2-C3

3

Administratief medewerker
grondgebiedszaken

Cv

C1-C2-C3

4

Rang
Av

Salarisschaal
A1a-A2a-A3a

VTE
1

Av

A1a-A2a-A3a

1

Bv
Bv

B1-B2-B3
B1-B2-B3

1
1

Bv

B1-B2-B3

1

TECHNISCH PERSONEEL
Niveau
Graad
A
Industrieel ingenieur
diensthoofd
grondgebiedszaken
A
Industrieel ingenieur –
magazijn
B
Controleur der werken
B
Deskundige bouw

B

Art. 2.

Coördinator techniek

Waarvan 0,5 VTE
kan ingevuld
worden naarmate
0,5 VTE
bibliotheekassistent
uit dienst treedt

Vanaf

Deze functie kan
ingevuld worden bij
uitdiensttreding van
de technisch
medewerker

WERKLIEDENPERSONEEL
Niveau
Graad
Rang
Salarisschaal VTE
Vanaf
D
Ploegbaas
Dx
D4-D5
3
D
Arbeider
Dv
D1-D2-D3
4
grondgebiedszaken
D
Arbeider vrije tijd
Dv
D1-D2-D3
2
D
Technisch assistent
Dv
D1-D2-D3
2
multifunctioneel centrum
De uitdovingsformatie van het statutair personeel wordt als volgt vastgesteld:
ADMINISTRATIEF PERSONEEL
Niveau
Graad
Rang
Salarisschaal VTE
Vanaf
B
Sportfunctionaris B
Bv
B1-B2-B3
1
Deze functie wordt
afgeschaft als de
titularis uit dienst
treedt
C
Administratief medewerker
Cv
C1-C2-C3
2
Deze functies
secretariaat, financiën,
worden afgeschaft
personeel – onderwijs,
als de titularissen
burgerzaken, lokale
uit dienst treden

C

C

economie, markten,
kermissen
Administratief medewerker
multifunctioneel centrum

Bibliotheekassistent

TECHNISCH PERSONEEL
Niveau
Graad
C
Technisch medewerker
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Cv

C1-C2-C3

1,5

Cv

C1-C2-C3

0,5

Rang
Cv

Salarisschaal
C1-C2-C3

VTE
1

Deze functies
worden afgeschaft
als de titularissen
uit dienst treden
Deze functies
worden afgeschaft
als de titularissen
uit dienst treden

Vanaf
Deze functie wordt
afgeschaft als de
titularis uit dienst
treedt

De organieke formatie van het contractueel personeel wordt vastgesteld als volgt:
ADMINISTRATIEF PERSONEEL
Niveau
Graad
Rang
Salarisschaal VTE
Vanaf
B
Deskundige openbare
Bv
B1-B2-B3
1
werken - gebouwen
B
Coördinator BKO
Bv
B1-B2-B3
1
B
Deskundige sport
Bv
B1-B2-B3
2
Waarvan 1 VTE
kan ingevuld
worden bij
uitdiensttreding van
1 VTE
sportfunctionaris B
C
Administratief medewerker
Cv
C1-C2-C3
14
Waarvan 2 VTE
secretariaat, financiën,
kan ingevuld
personeel – onderwijs,
worden vanaf
burgerzaken, lokale
01.01.2017
Waarvan 0,5 VTE
economie, markten,
kan ingevuld
kermissen
worden naarmate 1
VTE administratief
assistent
secretariaat /
stafdienst uit dienst
treedt
Waarvan 2 VTE
kan ingevuld
worden naarmate 2
VTE administratief
medewerker
secretariaat,
financiën,
personeel –
onderwijs,
burgerzaken, lokale
economie, markten,
kermissen in
statutair
dienstverband uit
dienst treden
C
Administratief medewerker
Cv
C1-C2-C3
8,75
1,5 VTE kunnen
vrije tijd
ingevuld worden
naarmate 1,5 VTE

administratief
medewerkers
multifunctioneel
centrum uit dienst
treden
C

Cv

C1-C2-C3

4,5

Dv

D1-D2-D3

1,5

TECHNISCH PERSONEEL
Niveau
Graad
B
Preventiewerker
C
Begeleid(st)er BKO

Rang
Bv
Cv

Salarisschaal
B1-B2-B3
C1-C2

VTE
1
13

Vanaf

WERKLIEDENPERSONEEL
Niveau
Graad
D
Arbeider vrije tijd

Rang
Dv

Salarisschaal
D1-D2-D3

VTE
5

Vanaf
Waarvan 1 VTE
kan ingevuld
worden vanaf
01.07.2016

D

Administratief medewerker
grondgebiedszaken
Administratief assistent vrije
tijd

Waarvan 0,5 kan
ingevuld worden bij
uitdiensttreding van
de toezichter

D

Art. 4.

Arbeider
Dv
D1-D2-D3
39
grondgebiedszaken
E
Schoonma(a)k(st)er
Ev
E1-E2-E3
11,7
De uitdovingsformatie van het contractueel personeel wordt als volgt vastgesteld:
ADMINISTRATIEF PERSONEEL
Niveau
Graad
Rang
Salarisschaal VTE
Vanaf
C
Administratief medewerker
Cv
C1-C2-C3
0,5
Deze functie wordt
vrije tijd
afgeschaft als de
titularissen uit
dienst treedt
D
Administratief assistent
Dv
D1-D2-D3
2
Deze functies
secretariaat / stafdienst
worden afgeschaft
als de titularissen
uit dienst treden
D
Administratief assistent
Dv
D1-D2-D3
1
Deze functie wordt
personeel – onderwijs
afgeschaft als de
titularis uit dienst
treedt
D
Administratief assistent
Dv
D1-D2-D3
0,7
Deze functie wordt
ruimtelijke ordening –
afgeschaft als de
huisvesting – leefmilieu –
titularis uit dienst
groen (secties ruimtelijke
treedt
ordening – huisvesting)
WERKLIEDENPERSONEEL
Niveau
Graad
E
Toezichter

Art. 5.
Art. 6.

Rang
Ev

Salarisschaal
E1-E2-E3

VTE
0,6

Vanaf
Deze functie wordt
afgeschaft als de
titularis uit dienst
treedt

Alle vroegere besluiten die betrekking hebben op de bij dit besluit geregelde materie, worden
opgeheven.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie VlaamsBrabant.
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Goedkeuring van het organogram.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005, inzonderheid artikel 75 en artikel 96;
Overwegende dat de personeelsformatie en het organogram met elkaar in overeenstemming moeten
gebracht worden;
Gelet op het voorontwerp van organogram opgesteld door de gemeentesecretaris in overleg met het
managementteam in uitvoering van artikel 87, § 4 van het Gemeentedecreet;
Gelet op het advies van het hoger overlegcomité van 19.10.2016;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, Allessia Claes, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Koen Vranken, Jan Boeckx, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Ben Mattheus, Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 15. Het voorgelegde organogram met ref. ORG.2016 (1) wordt goedgekeurd.
Art. 16. Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie VlaamsBrabant.
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Verhoging van de maaltijdcheques in het kader van de reguliere middelen van VIA4
koopkracht.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de middelen die de Vlaamse regering met de uitvoering van het vierde Vlaamse
Intersectoraal Akkoord voor de socialprofit en non-profitsector (VIA 4) ter beschikking stelt ter
verhoging van de koopkracht;
Gelet op onze beslissing van 30.12.2013 waarbij beslist wordt om vanaf 01.01.2014 om voor alle
contractuele personeelsleden die tewerkgesteld worden in de VIA-diensten de tweede pensioenpijler
met 1% te verhogen;
Overwegende dat deze maatregel louter toekomstig koopkrachtverhogend is en enkel voor de
contractuele personeelsleden die tewerkgesteld worden in de VIA-diensten;
Overwegende dat er ruim voldoende reguliere middelen zijn om bijkomend door een verhoging van de
waarde van de maaltijdcheques met een halve euro de koopkracht van alle personeelsleden die
tewerkgesteld worden in de VIA-diensten te verhogen;
Overwegende dergelijke verhoging dus volledig betoelaagd wordt en dus geen meeruitgave betekent
zolang het bestuur hiervoor de nodige VIA-subsidies ontvangt;
Gelet op de besprekingen in het managementteam van 03.10.2016;
Gelet op de onderhandelingen die ter zake gevoerd werden in het Bijzonder Onderhandelingscomité
van 19.10.2016 met het tot stand komen van een protocol als gevolg;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, 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 verhoogt met ingang van 01.11.2016 de waarde van de maaltijdcheques
met 0,50 euro voor alle personeelsleden die tewerkgesteld worden in de VIA-diensten

Art. 2.
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(initiatieven voor buitenschoolse opvang, jeugddiensten, cultuurdiensten (bibliotheek;
cultuur- en gemeenschapscentra) en sportdiensten).
De gemeenteraad beslist dat deze verhoging van toepassing is zolang het bestuur hiervoor
de nodige VIA-subsidies ontvangt.

Besteding restmiddelen VIA.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen;
Gelet op de middelen die de Vlaamse regering met de uitvoering van het vierde Vlaamse
Intersectoraal Akkoord voor de socialprofit en non-profitsector (VIA 4) ter beschikking stelt ter
verhoging van de koopkracht;
Gelet op onze beslissing van 30.12.2013 waarbij beslist wordt om vanaf 01.01.2014 voor alle
contractuele personeelsleden die tewerkgesteld worden in de VIA-diensten de tweede pensioenpijler
met 1% te verhogen;
Gelet op de mail van Karen Hoofd, GSD-V – dienst VIA, van 12.09.2016 waarin vermeld wordt dat we
aanspraak kunnen maken op restmiddelen VIA4 koopkracht;
Overwegende dat de restmiddelen voor ons bestuur worden geraamd op 8821,80 euro;
Overwegende dat we de voorbije 2 jaar deze restmiddelen hebben aangewend ter verhoging van de
tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden die tewerkgesteld worden in de VIAdiensten;
Overwegende dat deze restmiddelen kunnen ingezet worden voor het volledige personeelsbestand
van het bestuur en dus niet moeten beperkt worden tot het personeelsleden uit de VIA-diensten;
Overwegende dat het dus mogelijk is om een verhoging in het kader van de reguliere middelen voor
de VIA-diensten door te trekken naar de niet-VIA-diensten waardoor de VIA-diensten kunnen
gefinancierd worden met reguliere middelen en de niet-VIA-diensten met restmiddelen;
Overwegende dat dergelijke werkwijze te verkiezen is vermits er op deze manier meer
gelijkschakeling komt;
Overwegende dat de kost van een verhoging van de maaltijdcheques voor de personeelsleden van de
niet-VIA-diensten met een halve euro gedurende een jaar wordt geraamd op 10000 euro;
Overwegende dus dergelijke verhoging tot eind 2017 nauwelijks een meerkost betekent en dus bijna
volledig kan gefinancierd worden met de VIA-restmiddelen;
Gelet op de besprekingen in het managmentteam van 03.10.2016;
Gelet op de onderhandelingen die ter zake gevoerd werden in het Bijzonder Onderhandelingscomité
van 19.10.2016 met het tot stand komen van een protocol als gevolg;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, 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 verhoogt met ingang van 01.11.2016 de waarde van de maaltijdcheques
met 0,50 euro voor alle personeelsleden die niet tewerkgesteld worden in de VIA-diensten.
Art. 2.
De gemeenteraad beslist dat deze verhoging van toepassing is zolang het bestuur hiervoor
de nodige restmiddelen VIA4 ontvangt en in ieder geval tot 31.12.2017.
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Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst ICT tussen stad en OCMW.

Overwegende dat de ICT-dienst van het stad mede verantwoordelijk is voor de ICT van het OCMW;
Overwegende dat de ICT-infrastructuur van stad en OCMW gedeeld worden;
Overwegende dat het aan te raden is een samenwerkingsovereenkomst voor ICT te sluiten tussen
stad en OCMW om de verantwoordelijkheden vast te leggen;

Gelet op de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst ICT tussen stad en OCMW ScherpenheuvelZichem;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, 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:
Enig art. De voorgelegde samenwerkingsovereenkomst ICT tussen stad en OCMW ScherpenheuvelZichem wordt goedgekeurd.

10 Goedkeuring van de gecoördineerde en aangepaste versie van het huishoudelijk reglement
op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op het decreet van 16.01.2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen
en crematoria van 14.05.2005;
Gelet op het gemeentelijk huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van
29.10.2004, zoals gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 24.09.2009, 30.06.2010, 30.09.2010 en
05.12.2013;
Gelet op de lopende herinrichting van de gemeentelijke begraafplaatsen (actieplan
1419/005/007/001);
Gelet op de actie 1419/005/007/001/011(“op elke begraafplaats wordt een sterrenweide ingericht”)
van de meerjarenplanning 2014-2019;
Overwegende dat het wenselijk is twee nieuwe types van begraving te introduceren op de
gemeentelijke begraafplaatsen, namelijk de concessie voor asurngraven en de “sterrenweide” voor de
begraving (assen of stoffelijk overschot), uitstrooiing van de assen en/of herdenking van foetussen;
Overwegende dat een officiële coördinatie nuttig is;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, 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 hierna volgende coördinatie van het huishoudelijk reglement van 29.10.2004 op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging wordt goedgekeurd.
Art. 2.
De ingangsdatum voor de nieuw ingevoegde bepalingen is 01.01.2017, namelijk voor:
Art. 1. de onderafdeling VII en het laatste lid van artikel 8 (geconcedeerde asurngraven in
volle grond),
Art. 2. de afdeling VIII (sterrenweide),
Art. 3. de datum vanaf wanneer de afdekplaten van de gewone asurngraven door de
nabestaanden worden aangekocht bij een steenkapper naar keuze en de toegelaten
hoogte van de sierstukken op asurngraven (art. 25)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN EN DE LIJKBEZORGING.

Hoofdstuk I: Algemeenheden
Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Begraving op één van de gemeentelijke begraafplaatsen is afhankelijk van een
voorafgaande toelating van het gemeentebestuur.
De locatie en het tijdstip van begraving worden bepaald door de burgemeester of zijn
aangestelde.
De begraving op de gemeentelijke begraafplaats, de verstrooiing van de as op de
gemeentelijke strooiweide of de bijzetting van de asurne in het gemeentelijk columbarium
van volgende categorieën van overledenen kan niet afhankelijk gemaakt worden van enige
belasting noch van de voorwaarde om een concessie aan te gaan:
- personen die op datum van overlijden ingeschreven waren in één van de
gemeentelijke bevolkingsregisters
- personen die op datum van overlijden effectief in de gemeente woonden, en die
krachtens wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten vrijgesteld waren
van inschrijving
- personen die met de vorige categorieën worden gelijkgesteld: te weten de personen
die tijdens de vijf laatste jaren vóór hun overlijden minstens één jaar in de gemeente
ingeschreven waren of wat de tweede categorie betreft: het bewijs leveren van
werkelijke woonst gedurende de vermelde periode en duur
- personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er dood zijn
aangetroffen
Wanneer dit om redenen van ruimtelijke ordening of planning nodig is, bepaalt de
gemeenteraad de ouderdom van de niet geconcedeerde graven die moeten verwijderd
worden, rekening houdend met de periode van grafrust, die 10 jaar bedraagt.
Tot ruiming mag worden overgegaan nadat gedurende 1 jaar een afschrift van de beslissing
tot verwijdering zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats werd uitgehangen.
Deze beslissing vermeldt tevens de mogelijkheid tot recuperatie door de nabestaanden van
de graftekens.

Hoofdstuk II: Concessies
Onderafdeling I: Algemeen
Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.
Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

De begraving van een stoffelijk overschot of van een asurne in volle grond op de daartoe
voorbehouden plaatsen en de bijzetting van een asurn in de columbariumwand daartoe
voorbehouden, kunnen het voorwerp uitmaken van een concessie.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om de concessies te
verlenen conform de modaliteiten van het huishoudelijk reglement en het tariefreglement
betreffende de gemeentelijke begraafplaatsen.
De concessie wordt schriftelijk aangevraagd bij het college van burgemeester en schepenen;
de aanvraag vermeldt de identiteit van de aanvrager; de begunstigden worden nominatief
aangewezen.
De concessiehouder kan niet eenzijdig een begunstigde weren, noch substitueren.
Er wordt geen concessie verleend vóór het overlijden van een begunstigde.
In een grondconcessie mogen slechts het stoffelijk overschot - een lijk of de assen - van
twee personen worden begraven.
Eenzelfde geconcedeerde nis mag dienen voor de bijzetting in het columbarium van
hoogstens drie asurnen.
Eenzelfde geconcedeerd asurngraf mag dienen voor de bijzetting van hoogstens drie
asurnen.
Een persoon kan houder zijn van een concessie voor hoogstens 6 begunstigden, de
concessiehouder inbegrepen. Het college beoordeelt de opportuniteit van een bijkomende
aanvraag rekening houdend met onder andere de ruimtelijke mogelijkheden en het belang
van de aanvrager.
De concessie van bepaalde duur kan op schriftelijk verzoek hernieuwd worden in de loop
van de tien jaren die de vervaldatum voorafgaan. De hernieuwing van de eeuwigdurende
concessie kan evenwel niet vroeger dan 2 jaar voorafgaand aan het verstrijken van de
looptijd van 50 jaar worden aangevraagd.
Wanneer een columbariumconcessie niet wordt verlengd, zal de asurne door de
aangestelde van de burgemeester worden geopend en zal de as uitgestrooid worden op de

strooiweide van de betreffende begraafplaats.
Wanneer aan een grafconcessie een einde komt, worden de niet weggenomen graftekens
en de eventueel nog bestaande ondergrondse bouwwerken eigendom van de gemeente.
Onverminderd de naleving van de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van lijkbezorging
overeenkomstig art. 15 van het decreet van 16.01.2004 op de begraafplaatsen en de
lijkbezorging beslist de gemeenteraad welke bestemming moet worden gegeven aan de
resten die nog aangetroffen zouden worden.
Onderafdeling II: Looptijd
Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

A. Inzake rechten wordt de looptijd van een concessie die werd verleend vóór de
inwerkingtreding van het gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen van 25.09.1980
geacht te zijn aangegaan voor 50 jaar – behoudens bewijs van een langere looptijd.
Inzake verplichtingen kan dit vermoeden weerlegd worden door alle middelen van het recht.
Behoudens bewijs van een langere initiële looptijd neemt een nieuwe termijn van 30 jaar
automatisch en kosteloos een aanvang bij elke bijbegraving die plaats heeft gevonden vóór
de inwerkingtreding van onderhavig reglement; in het geval het bewijs wordt geleverd dat de
oorspronkelijke looptijd de 30 jaar overschrijdt, geldt de oorspronkelijke termijn ook voor de
automatische en kosteloze verlenging naar aanleiding van een bijbegraving.
Voor bijbegravingen na de inwerkingtreding van onderhavig reglement is de verlenging van
de looptijd ingevolge bijbegraving afhankelijk van een aanvraag en betaling van de
verschuldigde retributie.
B. De looptijd van een concessie die werd verleend onder gelding van het reglement van
25.09.1980 bedraagt 30 jaar.
Bij elke bijbegraving/bijzetting die plaats heeft gevonden vóór de inwerkingtreding van
onderhavig reglement neemt een nieuwe termijn van 30 jaar automatisch en kosteloos een
aanvang. In het andere geval is de verlenging van de looptijd ingevolge
bijbegraving/bijzetting 30 jaar en afhankelijk van een aanvraag en betaling van de
verschuldigde retributie.
C. De looptijd van een concessie die wordt verleend onder de gelding van onderhavig
reglement bedraagt 30 jaar.
De verlenging van de looptijd naar aanleiding van een bijbegraving/bijzetting bedraagt 30
jaar en is afhankelijk van een aanvraag en de betaling van de verschuldigde retributie.
De voorafgaande beschikkingen omtrent de duur van de concessies doen geen afbreuk aan
het recht op kosteloze hernieuwingen van de vroeger krachtens het keizerlijk decreet van 23
prairial jaar XII verleende eeuwigdurende concessies.
Minstens een jaar vóór het verstrijken van de concessie of van de hernieuwingen ervan,
maakt de burgemeester of zijn gemachtigde een akte op waarbij eraan herinnerd wordt dat
een aanvraag om hernieuwing bij hem moet toekomen. Een afschrift van deze akte wordt
een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen.
Indien er geen aanvraag voor een vernieuwing wordt ingediend, vervalt de concessie. Na het
vervallen van de concessie wordt geen bijbegraving meer toegestaan.
Bij overgangsmaatregel zal deze procedure van kennisgeving ook worden toegepast voor
concessies waarvan de looptijd verstreken is.
Verval van een concessie is in elk geval onderworpen aan de naleving van de in punt 13
bedoelde publiciteitsmaatregel.
Voor de looptijd van hernieuwingen wegens het bereiken van de vervaltermijn geldt de op
het ogenblik van de hernieuwing toepasselijke concessietermijn.
De ingangsdatum voor hernieuwing (30 jaar voor betalende hernieuwing, 50 jaar en
kosteloos in het geval van verlenging van een eeuwigdurende concessie) van concessies
die de vervaldatum hebben bereikt vóór 01.07.2011 wordt voor alle begraafplaatsen
vastgesteld op 01.07.2011 onverminderd de publiciteitsmaatregelen bedoeld in de artn. 13
en 14 van genoemd reglement.
Onverminderd vermelde publiciteitsmaatregelen is de ingangsdatum voor de hernieuwing
van concessies die nadien de vervaldatum bereiken, voor alle begraafplaatsen de effectieve
vervaldatum.
Hernieuwing is onderworpen aan de goedkeuring van het college van burgemeester en
schepenen; ze kan enkel geweigerd worden indien blijkt dat op het ogenblik van de
aanvraag de concessie verwaarloosd is.

Art. 16.

De retributie voor hernieuwingen wordt proportioneel berekend op het aantal jaren dat de
vervaldatum van de vorige concessie overschrijdt behoudens ingeval van automatische
hernieuwing, die kosteloos is.
Bij overgangsmaatregel bedoeld in punt 13 geldt een retributie overeenstemmend met de
looptijd, thans 30 jaar.

Onderafdeling III: Beëindiging van de concessie
Art. 17.

Art. 18.

Aan een concessie kan door het college vroegtijdig een einde worden gesteld
- hetzij ingeval van verwaarlozing
- hetzij op schriftelijk verzoek van de concessiehouder of zijn erfgenamen.
In het eerste geval wordt de procedure vermeld in art. 10 van het decreet van 16.01.2004 op
de begraafplaatsen en de lijkbezorging toegepast.
In het tweede geval zal kennis worden gegeven van de aanvraag door aanplakking
gedurende één jaar bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats.
Het college beslist over de bezwaren, die schriftelijk en binnen de vermelde termijn worden
ingediend.
De retributie voor concessie is definitief verworven door het gemeentebestuur vanaf
goedkeuring van de aanvraag. Vroegtijdige beëindiging geeft geen aanleiding tot
terugbetaling van (een gedeelte van) de prijs.

Onderafdeling IV: Sluiting van een begraafplaats – terugneming van een perceel
Art. 19.

Ingeval van terugneming van een geconcedeerd perceel of van een geconcedeerde nis
wegens openbaar belang of dienstnoodwendigheden kan de concessiehouder geen
aanspraak maken op enige vergoeding. Wel heeft hij recht op het kosteloos bekomen tot het
einde van de concessietermijn van een perceel of nis van gelijke afmetingen op dezelfde of
op een andere begraafplaats van de gemeente.
De kosten van overbrenging van het stoffelijk overschot of asurne en van het grafteken zijn
ten laste van de gemeente.

Hoofdstuk III: Begraving
Art. 20.
Art. 21.

De rouwenden kunnen bij het gehele verloop van de begrafenis aanwezig zijn.
Op verzoek kan in een niet-geconcedeerd graf 1 asurne of 1 niet-gecremeerd lichaam
begraven worden boven de stoffelijke resten die in een lijkkist of lijkwade rusten, mits tussen
de kist, lijkwade of asurne een laag grond van minimum 30 cm wordt aangebracht en de kuil
wordt afgedekt door een laag grond van ten minste 65 cm aarde.
Op verzoek kan in een niet-geconcedeerd urngraf 1 asurne worden bijbegraven mits de kuil
wordt afgedekt door een laag grond van ten minste 65 cm.
Op verzoek kan in een niet-geconcedeerde columbariums 1 asurn worden bijgezet naast de
eerste asurn.
In de gevallen bedoeld in dit artikel wordt bij ruiming met de ouderdom van de tweede
begraving of bijzetting geen rekening gehouden voor zover 10 jaar verstreken zijn vanaf dit
tweede overlijden.

Hoofdstuk IV: Percelen, grafmonumenten en –tekens
Onderafdeling I: Geconcedeerde gronden voor de begraving van lijken en asurnen
Art. 22.

Een perceel meet 120 x 200 cm.
Het grafmonument heeft volgende buitenafmeting: 100 x 200 cm en is maximaal 100 cm
hoog.
De grafsteen is vervaardigd uit natuursteen en moet ten laatste 1 jaar na de aanvang van de
concessie door toedoen van de concessiehouder of zijn erfgenamen worden geplaatst.
Volgende inscripties worden verplicht aangebracht door toedoen van de concessiehouder of
zijn erfgenamen: de naam, de voornaam, de geboorte- en overlijdensdatum van de aldaar
begraven personen.
Geen enkel sierstuk, versiering of aandenken mag de hoogte van 80 cm overschrijden.
De concessies worden toegekend in chronologische volgorde in een ononderbroken rij op de

gronden bestemd voor concessies. Vrijgekomen percelen worden in chronologische
volgorde her ingenomen voor nieuwe concessies.
In het geval de gemeenteraad overeenkomstig art. 3 de ouderdom bepaald heeft van de
niet-geconcedeerde graven die moeten verwijderd worden, bestaat de mogelijkheid voor de
nabestaanden om ter plekke een concessie aan te gaan, mits naleving van de procedure en
de modaliteiten voor concessie zoals bepaald in onderhavig reglement.
Dezelfde mogelijkheid bestaat ook voor de gewone graven die ingevolge ligging in een oud
perceel verplaatst zouden worden overeenkomstig art. 5 van het besluit van de
gemeenteraad van 30.06.2010.
Onderafdeling II: Geconcedeerde columbarium nissen
Art. 23.

Voor de bijzetting in het columbarium wordt gebruik gemaakt van de door het
gemeentebestuur ter beschikking gestelde gesloten nissen.
De afdekplaat, die bestaat uit natuursteen, is in de prijs van de retributie begrepen.
Op de afdekplaat worden door toedoen van de concessiehouder of zijn erfgenamen verplicht
de inscripties vermeld in art. 22 aangebracht.
Alleen een eenvoudige, kleine bloemenhouder, grootte ca. 15 cm mag door de
nabestaanden bevestigd worden aan de columbariums.
De toewijzing van de nissen verloopt in volgende orde, namelijk in een ononderbroken
curve, dit wil zeggen van onder naar boven en terugkerend van boven naar onder.
Vrijgekomen nissen worden in vermelde orde her ingenomen voor nieuwe concessies.

Onderafdeling III: Begraving in volle grond van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten
Art. 24.

Een perceel voor een overledene ouder dan 7 jaar meet 120 x 200 cm.
Het overeenstemmend grafmonument heeft volgende maximale buitenafmetingen: 80 x 180
cm en is maximaal 100 cm hoog.
Een perceel voor een overledene jonger dan 7 jaar meet 100 x 150 cm.
Het overeenstemmend grafmonument heeft volgende maximale buitenafmetingen: 80 x 150
cm en is maximaal 75 cm hoog.
De grafsteen is vervaardigd uit duurzaam materiaal; keitjes zijn toegestaan binnen een
omzoming door een plint.
Op de grafsteen of op een identificatieplaatje vervaardigd uit duurzaam materiaal worden
door toedoen van de belanghebbende de in art. 22 vermelde inscripties verplicht
aangebracht.
Het grafteken alsook de plaatsing ervan zijn ten laste van de aanvrager.
Naar aanleiding van een bijbegraving wordt de verwijdering en de herplaatsing van het
grafmonument uitgevoerd door toedoen en ten laste van de aanvrager.
Geen enkel sierstuk, versiering of aandenken mag de hoogte van 80 cm overschrijden.
De begravingen verlopen in chronologische volgorde in een ononderbroken rij op de
aangesneden percelen.

Onderafdeling IV: Begraving in volle grond van asurnen
Art. 25.

Een perceel meet 50 x 50 cm.
Het graf wordt afgedekt door een afdekplaat met volgende afmetingen: 50 x 50 x 5 cm.
De afdekplaat is vervaardigd uit zwart graniet; de ondertegel is vervaardigd uit blauwe
hardsteen met volgende afmetingen: 60 x 60 x 2,5 cm. De afdekplaat moet aan de bovenste
vier zijden licht afgeschuind worden; ze wordt door toedoen van de nabestaanden van de
overledene aangekocht bij een steenkapper naar keuze en door hen aangebracht.
Op de afdekplaat worden door de belanghebbende de inscripties vermeld in art. 22
aangebracht.
Geen enkel sierstuk, versiering of aandenken mag de hoogte van 20 cm overschrijden.
Tijdens de periode van Allerheiligen (25 oktober t.e.m. 30 november) geldt de vermelde
beperking op de hoogte van de sierstukken niet.
De begravingen verlopen in chronologische volgorde.

Onderafdeling V: Niet-geconcedeerde columbarium nissen

Art. 26.

Het gemeentebestuur stelt gesloten nissen ter beschikking in muurelementen die in kleur
verschillen van de geconcedeerde columbaria.
Eenzelfde nis kan dienen voor de bijzetting van hoogstens twee asurnen.
De afdekplaat bestaat uit natuursteen en wordt aan de prijs vastgesteld in het retributiereglement betrokken bij het gemeentebestuur.
Op de afdekplaat worden door de belanghebbende de inscripties vermeld in art. 22 verplicht
aangebracht.
Alleen een eenvoudige, kleine bloemenhouder, grootte ca. 15 cm mag door de
nabestaanden bevestigd worden aan de columbariums.
De toewijzing van de nissen verloopt in de volgende orde, namelijk in een ononderbroken
curve, dit wil zeggen van onder naar boven en terugkerend van boven naar onder.

Onderafdeling VI: Verstrooiing op de gemeentelijke strooiweide
Art. 27.
Art. 28.

Art. 29.

Art. 30.

Op elke gemeentelijke begraafplaats bevindt zich een zuil ter herdenking van de
overledenen van wie de assen op de betrokken strooiweide werden verstrooid.
De herdenkingsplaatjes kunnen alleen door het gemeentebestuur worden aangebracht.
De vorm van de plaatjes wordt vastgesteld door het college van burgemeester en
schepenen. Evenwel wordt deze vormgeving beperkt door volgende eisen:
- op het naamplaatje mag slechts de naam en voornaam zoals opgegeven door de
erven, en het geboorte- en overlijdensjaar vermeld worden
- andere gegevens, symbolen of foto’s worden niet toegelaten, uitgezonderd het teken
‘Belgische vlag’ voor oud-strijders
- de gegevens die op de plaatjes aangebracht worden, moeten eenvormig zijn voor alle
plaatjes. De plaatsing van een herdenkingsplaatje geeft aanleiding tot het betalen van
een door de gemeenteraad vastgestelde retributie. Oud-strijders of hun erven zijn niet
vrijgesteld.
De wens om met een naamplaatje op de zuil vermeld te worden na de asverstrooiing kan
door iedere inwoner schriftelijk gemeld worden op de dienst burgerzaken.
Aan de wens wordt ook gevolg gegeven wanneer de overledene dit testamentair vastgelegd
heeft. In de andere gevallen wordt rekening gehouden met de wens van de meest nabije
erfgenaam. Indien er meerdere erfgenamen van eenzelfde rang zijn, volstaat de aanvraag
van één van hen.
De aanvraag wordt schriftelijk gesteld op het modelformulier ter beschikking bij de dienst
burgerzaken.
De plaatsing kan niet gebeuren dan na daadwerkelijke verstrooiing en na betaling van de
verschuldigde retributie.
De plaatsing gebeurt in volgorde van ontvangst van de retributie. Er kunnen geen plaatsen
voorbehouden worden.
Het gemeentebestuur organiseert zelf de plaatsing, inscripties en het onderhoud van de
herdenkingsplaatjes.

Onderafdeling VII: Geconcedeerde asurngraven in volle grond
Art. 31.

Een perceel meet 50 x 50 cm.
Het graf wordt afgedekt door een afdekplaat met volgende afmetingen: 50 x 50 x 5 cm.
De afdekplaat is vervaardigd uit zwart graniet; de ondertegel is vervaardigd uit blauwe
hardsteen met volgende afmetingen: 60 x 60 x 2,5 cm. Ze moet ten laatste 1 jaar na de
aanvang van de concessie door toedoen van de concessiehouder of zijn erfgenamen
worden geplaatst.
Op de afdekplaat worden door toedoen van de concessiehouder of zijn erfgenamen de
inscripties die vermeld zijn in art. 22, verplicht aangebracht.
Geen sierstuk, versiering of aandenken mag de hoogte van 20 cm overschrijden.
Tijdens de periode van Allerheiligen (25 oktober t.e.m. 30 november) geldt de vermelde
beperking op de hoogte van de sierstukken niet.
De begravingen verlopen in chronologische volgorde op de aangesneden percelen.
Voor de gewone asurngraven die zijn in gebruik genomen vóór de inwerkingtreding van de
concessieregeling voor asurngraven, wordt gedurende 2 jaar de mogelijkheid geboden om
ter plekke een concessie aan te gaan, mits naleving van de procedure en de modaliteiten
voor concessie zoals bepaald in onderhavig reglement.

Deze concessie neemt een aanvang bij het eerste overlijden; de regels van bijbegraving zijn
van overeenkomstige toepassing.
Onderafdeling VIII: Sterrenweide
Art. 32.

Art. 33.

Art. 34.

Art. 35.

Op elke stedelijke begraafplaats bevindt zich een perceel voor de begraving (assen of
stoffelijk overschot), uitstrooiing van de assen en/of herdenking van foetussen – de
zogenaamde “sterrenweide”.
Enkel de uniforme herdenkingstekens die bij de stad worden betrokken, mogen op de
sterrenweide gelegd worden. De tekens zijn vervaardigd uit vergankelijk materiaal; er mag
een voornaam en een tekstje op geschreven worden door de naaste familie.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de concrete invulling van het
teken.
Op elke stedelijke begraafplaats bevindt zich een gedenkboom op of naast de sterrenweide.
Aan de boom mag een lint – in vergankelijk materiaal – bevestigd worden door de naaste
familie, desgewenst met een voornaam en een tekstje erop.
Toestemming tot het aanbrengen van een herdenkingsteken of –lint wordt door de
ambtenaar van de burgerlijke stand verleend; hij/zij bepaalt de plaats voor zoveel mogelijk in
overleg met de naaste familie. Er wordt een register van de sterrenweide bijgehouden bij de
dienst burgerlijke stand.
Wanneer het herdenkingsteken of het lint verweerd of beschadigd is – en uiterlijk 10 jaar na
de geboorte – wordt het door de stad verwijderd.
De naaste familie mag tot verwijdering overgaan naar believen, mits kennisgeving aan de
ambtenaar van de burgerlijke stand.
Het is niet toegelaten de sterrenweide te betreden – behoudens voor het aanbrengen of
verwijderen van het herdenkingslint of –teken onder aanwezigheid van de ambtenaar van de
burgerlijke stand (of zijn afgevaardigde) – dan wel er enig voorwerp op te plaatsen.
Er wordt een verharding voorzien bij de sterrenweide; deze is enkel dienstig om er levende
bloemen op te leggen – andere voorwerpen zijn niet toegelaten.

Hoofdstuk V: Graven met lokaal historisch belang en graven van oud-strijders
Art. 36.

Art. 37.

Art. 38.

Art. 39.

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt welke graven van lokaal historisch
belang zijn.
De grafmonumenten op deze lijst worden gedurende 50 jaar bewaard. De termijn is
verlengbaar. Het onderhoud is ten laste van het gemeentebestuur.
De op de onderscheiden gemeentelijke begraafplaatsen opgerichte ereperken voor de oudstrijders van de oorlogen 1914-18 en 1940-45 of gelijkgestelden worden onderhouden door
het gemeentebestuur.
Wanneer deze graven de bij een ruimingsactie overeenkomstig art. 3 bepaalde ouderdom
hebben bereikt, vallen ze toe aan de gemeente, die ze verder bewaart omwille van historisch
belang. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de ligging en de inrichting van
de erevelden.
Op de begraafplaatsen evenwel waar er geen ereperken bestaan, ondergaan ze het lot van
hun statuut (concessie of gewoon graf); in dat geval wordt per begraafplaats een erezuil
opgericht met de namen. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de ligging en
de inrichting van de erezuilen.
Een graf op het ereveld is alleen bestemd voor de stoffelijke resten van de oud-strijder of
gelijkgestelde. Punt 21 is niet van toepassing op een ere graf.

Hoofdstuk VI: Slotbepaling
Art. 40.

Alle niet in dit reglement voorziene gevallen worden beslecht door het college van
burgemeester en schepenen, in zoverre de oplossing ervan door een wet, decreet of besluit
niet aan een andere overheid werd toegewezen.

11 Toekenning van een domeinconcessie aan bestaande terrasconstructies in de horeca.

Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005 inzonderheid de artikelen 43, §2, 12° en 57, §3, 8° c);
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25.11.2010 betreffende het opstellen van terrassen op
het openbaar domein door handels- en horecazaken - hierna genoemd “stedelijk terrasreglement” inzonderheid artikel 33.2;
Overwegende dat het aangewezen is een regeling te treffen omtrent de permanente constructies
waarvan sprake in art. 33.2 van het stedelijk terrasreglement aangezien het ten overstaan van de
betrokkenen redelijk is de kosten van de constructie te laten spreiden over langere tijd;
Overwegende ook dat de plaatsing van een permanente constructie op het openbaar domein niet
adequaat vergoed wordt door de enkele belasting van de uitbater van een tijdelijk terras en een
bijkomende vergoeding billijker is ten opzichte van de gewone terrashouders;
Overwegende dat de voorgenomen regeling bestaat in een domeinconcessieovereenkomst die wordt
aangegaan tussen de stad en de houder van het zakelijk recht op het gebouw waartegen de
constructie is aangebouwd, gekoppeld aan een jaarlijkse concessievergoeding;
Overwegende dat de gemeenteraad de voorwaarden voor de concessie dient vast te stellen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, 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.
Voor de terrassen bedoeld in art. 33.2 van het stedelijk terrasreglement kan een concessie
verleend worden voor het behoud op het openbaar domein van een permanente constructie
– weze het open (afdak) dan wel gesloten (veranda) – dienstig voor horeca-activiteiten. Het
gaat om een bestaande constructie, waarvoor de stad in elk geval over het eigendomsrecht
beschikt ingevolge het recht van natrekking.
De concessie wordt aangegaan bij overeenkomst tussen de stad en de houder van het
zakelijk recht op het gebouw waartegen de constructie is aangebouwd.
Art. 2.
Indien een stedenbouwkundige vergunning vereist is voor de aanpassing van de constructie,
wordt deze aangevraagd door de (aspirant-)concessiehouder.
Bij de aanvraag en gedurende de looptijd van de concessie moet voldaan zijn aan alle
voorwaarden die door de bevoegde overheden worden gesteld (b.v. inzake brandveiligheid,
erfgoed); de concessiehouder is hiervoor verantwoordelijk.
Art. 3.
De constructie:
Art. 1. sluit aan bij de gevel van het gebouw waarin de horeca-activiteiten worden
uitgeoefend
Art. 2. wordt gebezigd voor horeca-activiteiten identiek aan die die in de zaak worden
uitgeoefend. De concessiehouder verbindt zich ertoe de aldus bepaalde bestemming te
eerbiedigen of te doen eerbiedigen, b.v. door eventuele huurders
Art. 3. dient in de bestaande afmetingen, vorm en toestand te worden behouden; er mogen
enkel werken aan worden uitgevoerd die bedoeld zijn voor onderhoud, instandhouding en
vervangingen of om te voldoen aan de wettelijke/reglementaire bepalingen.
Heropbouw in de bestaande vorm en afmetingen ingevolge schade of slijtage is
toegestaan
Art. 4.
De concessiehouder verklaart het in concessie gegeven gebouw bezichtigd te hebben, het
goed te kennen om akkoord te gaan met de staat waarin het zich bevindt en als zodanig te
aanvaarden.
De concessiehouder verbindt zich ertoe de goederen bij het einde van de overeenkomst in
dezelfde staat of beter achter te laten met uitzondering van de normale slijtage waarvoor de
concessiehouder niet aansprakelijk is.
Looptijd, beëindiging
Art. 5.
De concessiehouder kan de concessie te allen tijde opzeggen.
De opzegging moet gebeuren met een aangetekende brief tegen ontvangstbewijs.
Art. 6.
De concessieovereenkomst is persoonlijk; ze kan niet overgedragen worden. De
overdracht/overgang van het zakelijk recht op het gebouw leidt automatisch tot het einde van
de concessieovereenkomst.

De eventuele opvolger van het zakelijk recht op het gebouw waartegen de constructie is
aangebouwd kan desgevallend een eigen, persoonlijk recht bedingen.
Er kan geen hypotheek op de constructie gevestigd worden.
Art. 7.
De stad heeft steeds het recht eenzijdig, van rechtswege en zonder dat enige opzegtermijn
of schadeloosstelling vereist is, de concessieovereenkomst te beëindigen indien de
concessiehouder in gebreke zou blijven de voorwaarden van de concessie na te leven.
Volgende tekortkomingen worden inzonderheid beschouwd als reden tot ontbinding:
Art. 1. niet-betaling van de verschuldigde concessievergoeding of herhaalde niet-tijdige
betaling
Art. 2. afwezigheid van de voorgeschreven verzekeringen
Art. 3. slecht onderhoud van de constructie, waardoor deze een veiligheidsrisico vormt of
een negatieve impact heeft voor de beeldvorming van de omgeving
Art. 4. herhaalde overtreding van de overige voorwaarden en/of uitputting van de
waarborgsom bedoeld in art. 12.
Worden eveneens als reden tot ontbinding beschouwd:
- wijziging van de activiteit dan wel leegstand van meer dan 1 jaar in het gebouw tegen de
gevel waarvan de constructie is aangebouwd
- faling/faillissement, overlijden van de concessiehouder
- onverenigbaarheid van de constructie met toekomstige stedenbouwkundige planning
Art. 8.
Wanneer de openbare orde, de verkeersveiligheid of andere omstandigheden van openbaar
nut/belang dit vereisen (zoals uitvoering van openbare werken, werken van
nutsmaatschappijen) kan het college van burgemeester en schepenen de overeenkomst
tijdelijk schorsen dan wel eenzijdig beëindigen, mits een aanzegging van 6 maanden.
Ingeval van gemotiveerde hoogdringendheid kan dit mits een kortere termijn of desgevallend
zonder opzegtermijn.
De stad kan in dergelijk geval niet gehouden worden tot enige schadeloosstelling.
In geval van schorsing wordt de concessievergoeding geproratiseerd op maandbasis.
Art. 9.
Op het einde van de concessieovereenkomst moet de constructie in behoorlijke staat
gebracht worden op kosten van de concessiehouder.
De eventuele nieuwe houder van het zakelijk recht op het gebouw waartegen de constructie
is aangebracht, heeft het recht om de constructie door de stad te doen verwijderen dan wel
een eigen concessieovereenkomst met de stad te bedingen.
Na afloop van de concessie regelt het college van burgemeester en schepenen de
bestemming van de materialen.
Art. 10. De stad heeft, onverminderd wat bepaald is in art. 7 (beëindiging) van de
concessieovereenkomst, het recht om, in geval van overtreding van één van de bepalingen
van de overeenkomst door de concessiehouder, van deze laatste een schadevergoeding te
eisen, die hierbij conventioneel wordt vastgesteld op 200 euro per overtreding en die
automatisch verhaald wordt op de waarborgsom bedoeld in art. 12.
Het college van burgemeester en schepenen stelt de overtreding vast.
Bij uitputting van de waarborgsom wordt de concessieovereenkomst automatisch beëindigd.
Waarborg
Art. 11. De concessiehouder stort tot waarborg van zijn verplichtingen vóór de voorziene
inwerkingtreding van de overeenkomst een bedrag van 6.000 euro aan de stad; de storting
van de volledige waarborgsom vormt een opschortende voorwaarde voor de overeenkomst.
De stad is gerechtigd in geval van niet-uitvoering vanwege de concessiehouder van de
verplichtingen volgend uit de overeenkomst de verschuldigde bedragen te verhalen op de
waarborgsom – inclusief de concessievergoeding bepaald in art. 13, de gebeurlijke taksen of
lasten vermeld in art. 15 en de schadevergoeding bepaald in art. 11.
Het resterend bedrag van de waarborgsom wordt teruggestort op het einde van de
overeenkomst voor zover en in de mate dat alle in de overeenkomst opgenomen
verplichtingen zijn nagekomen.
Concessievergoeding
Art. 12. Onverminderd de belasting volgend uit het stedelijk terrasreglement, die door de uitbaterhouder van een terrasvergunning verschuldigd is, wordt de concessievergoeding vastgesteld
op 1.500 euro per jaar.
De concessievergoeding is verschuldigd voor een volledig jaar.
Een begonnen jaar telt voor een volledig jaar.
De vergoeding is automatisch en van rechtswege gebonden aan de index van de
consumptieprijzen; ze wordt het eerst geïndexeerd op 01.01.2018 en vervolgens op de

eerste januari van elk volgend jaar.
De indexering is gebaseerd op de index van de consumptieprijzen en wordt volgens de
volgende formule berekend:
basisvergoeding (1.500 euro) x nieuwe index
nieuwe concessievergoeding = ------------------------------------------------------------basisindex december 2017
De nieuwe index is het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de maand van de
aanpassing.
De vergoeding moet door de concessiehouder worden gestort na ontvangst van de factuur
en volgens de voorwaarden die daarop zijn vermeld.
Bijzondere voorwaarden
Art. 13. De kosten voor aansluiting, abonnementen en het gebruik van nutsvoorzieningen zijn ten
laste van de concessiehouder. De stad staat niet garant voor aansluiting op eender welk
distributienet. Er kunnen geen aansluitingen gebeuren zonder toelating van het college van
burgemeester en schepenen.
Art. 14. Alle, en gelijk welke, huidige en toekomstige belastingen, taksen en retributies, die door de
staat, het gewest, de provincie, de stad of eventueel andere autoriteiten en instellingen
geheven worden of zullen geheven worden met betrekking tot de in concessie gegeven
ruimte, constructie of de activiteiten kunnen niet op de stad verhaald of aangerekend
worden.
De concessiehouder wordt verondersteld alle nuttige inlichtingen te hebben ingewonnen
over de aard en het bedrag van deze belastingen, taksen of retributies; hij zal op grond van
het voorgaande niet het minste bezwaar kunnen doen gelden tegenover de stad noch daarin
aanleiding kunnen vinden om een vermindering of restitutie van de concessievergoeding of
een beperking van de concessievoorwaarden te eisen.
Gebeurlijke belastingen, taksen en retributies die aan de stad aangerekend zouden worden,
worden aan de concessiehouder doorgerekend.
Art. 15. De stad verbindt zich tot geen enkele prestatie aangaande de constructie – ook niet de grote
herstellingen. Zolang de concessie loopt, staat de concessiehouder in voor de
instandhouding van de constructie in veilige en ordelijke staat. De concessiehouder is
verplicht zonder schadevergoeding of vermindering van de concessievergoeding de
uitvoering van alle herstellings- en aanpassingskosten te dragen.
Art. 16. Onverminderd de verplichtingen van de uitbater overeenkomstig het stedelijk
terrasreglement is de concessiehouder aansprakelijk voor alle schade die veroorzaakt wordt
door het rechtmatig en onrechtmatig gebruik van de concessie. Hij is onder andere
aansprakelijk voor alle schade en ongevallen aan derden of aan het openbaar domein die
het gevolg zouden zijn van het plaatsen, behouden, onderhouden of verwaarlozen van de
constructie.
Art. 17. De stad kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden, wat ook de oorzaak moge
zijn, voor hinder, schade, afwijkingen, enz... ; bijgevolg ziet de concessiehouder af van elke
schadevergoeding of vermindering van de concessievergoeding.
In het bijzonder is de stad niet aansprakelijk voor gebeurlijke schade aan de gevel van het
gebouw waartegen de constructie is aangebracht.
Art. 18. De concessiehouder dient volgende verzekeringen aan te gaan voor de constructie:
Art. 1. Brandverzekering
Art. 2. verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
Bewijs van de bestaande verzekeringscontracten en van de betaling van de premies moet
jaarlijks geleverd worden.
Art. 19. Wanneer de uitbater van het terras tekortschiet aan art. 29 van het stedelijk terrasreglement
(“De vergunninghouder is te allen tijde verplicht alle eventueel afval te verwijderen op het
wegdek alsook in de onmiddellijke omgeving van het terras. Hij staat in voor een goed
onderhoud van het eigen terras) of bij gebreke aan uitbater- houder van een
terrasvergunning, is de concessiehouder gehouden tot nakoming.
Art. 20. Het is de concessiehouder niet toegestaan werken uit te voeren aan de locatie of aan de
constructie zonder voorafgaande instemming van het college van burgemeester en
schepenen; indien van toepassing moeten de nodige vergunningen van de bevoegde
overheden worden bijgebracht. Alle kosten die voortvloeien uit om het even welke werken ter
locatie zijn ten laste van de concessiehouder.
Art. 21. De concessiehouder moet zich stipt gedragen naar de richtlijnen die hem worden verstrekt
door het bestuur.

Art. 22.

Art. 23.

Art. 33.2 van het stedelijk terrasreglement wordt vervangen als volgt:
“Voor permanente terrasconstructies op het openbaar domein waarvoor in het verleden een
stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd, kan een domeinconcessie worden
verleend voor de constructie in de bestaande toestand, afmetingen en vorm.
Het gaat om een bestaande constructie, die in de bestaande toestand, afmetingen en vorm
behouden en onderhouden wordt en waarover de stad in elk geval over het eigendomsrecht
beschikt ingevolge het recht van natrekking.
De concessie wordt aangegaan bij overeenkomst.
De concessieovereenkomst met de houder van het zakelijk recht op het gebouw waartegen
een afdak of veranda wordt aangebouwd, doet geen afbreuk aan de verplichting vanwege de
uitbater van een (semi-)permanent terras om te beschikken over een vergunning onder
onderhavig reglement en er de verplichtingen van na te komen.”
Indien op 01.10.2017 de bestaande constructies niet zullen zijn verwijderd en er geen
concessieovereenkomst zal zijn afgesloten, worden de bestaande constructies op het
openbaar domein verwijderd door de stad. Het college van burgemeester en schepenen
regelt de bestemming van de materialen.

12 Goedkeuring van de ontwerpakte met betrekking tot een gratis grondafstand voor
openbaar nut door mevrouw Janssens Helena in het kader van een verkaveling gelegen
langs Voort te Testelt.
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet van 15.07.2005, en latere wijzigingen;
Gelet op beslissing van de gemeenteraad van 29.10.2015 houdende de goedkeuring van de gratis
grondafstand in de verkaveling T/34/2015 gelegen Voort te 3272 Scherpenheuvel-Zichem, Janse
Roger – Janssens Helena met adres Voort nr. 67 te 3272 Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16.11.2015 houden het
verlenen gunstig advies inzake verkaveling T/34/2015 tot realisatie van 6 bouwpercelen, met uitsluiting
van het bebouwde lot 7 en lot 8 bestemd voor gratis grondafstand en aanleg riolering gelegen Voort te
3272 Scherpenheuvel-Zichem, Janse Roger – Janssens Helena met adres Voort nr. 67 te 3272
Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28.12.2015 houdende het
afleveren van een verkavelingsvergunning T/34/2015 tot de realisatie van 6 bouwpercelen gelegen
Voort te 3272 Scherpenheuvel-Zichem, Janse Roger – Janssens Helena met adres Voort nr. 67 te
3272 Scherpenheuvel-Zichem;
Overwegende dat in de verkavelingsvergunning T/34/2015, afgeleverd aan Janse Roger en Janssens
Helena, Voort 67 te 3272 Scherpenheuvel-Zichem;
Overwegende dat lot 8 gratis, onbelast en met gunstig bodemattest dient overgedragen te worden aan
de stad om ingelijfd te worden in het openbaar domein
Gelet op het opmetingsplan van 14.09.2016, opgemaakt door Hosbur bvba, Diestsestraat 175 te 3270
Scherpenheuvel-Zichem, waarbij het af te stane lot staat afgebeeld;
Overwegende dat de gratis grondafstand gebeurt om reden van openbaar nut;
Gelet op de ontwerpakte die werd opgemaakt door notariskantoor Timmermans, Meuris en Claes,
Molenstraat 46 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, met betrekking tot deze gratis grondafstand;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, 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:
e
Art. 1.
De strook grond, gekadastreerd 4 afdeling sectie B deel van nrs. 89d, 89k, 89 e en 89c, met
een oppervlakte van 1a38ca, zoals afgebeeld als “lot 8” in een oranje kleur op het
opmetingsplan, opgemaakt door Hosbur bvba, Diestsestraat 175 te 3270 ScherpenheuvelZichem wordt kosteloos overgenomen.

Art. 2.
Art. 3.

Deze verwerving geschiedt om reden van openbaar nut om ingelijfd te worden in het
openbaar domein.
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.

13 Voorlopige goedkeuring van het voorstel tot gedeeltelijke verplaatsing van buurtweg nr. 29
van de atlas der buurtwegen van Zichem en bijhorend rooilijnplan.
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet van 05.07.2005, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 10.04.1841 betreffende de buurtwegen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Rooilijndecreet van 08.05.2009, en latere wijzigingen;
Overwegende dat het aangewezen is buurtweg nr. 29 van de atlas der buurtwegen van Zichem
gedeeltelijk te verplaatsen teneinde de werkelijke toestand op het terrein te regulariseren;
Overwegende dat het af te schaffen gedeelte van buurtweg nr. 29 op het terrein niet meer herkenbaar
is als weg en reeds jaren in onbruik is;
Overwegende dat het af te schaffen gedeelte fysiek deel uit maakt van een privaat park en een weide;
Overwegende dat het nieuw te openen tracé reeds tot het openbaar domein behoort en aangelegd
werd als openbare weg;
Overwegende dat buurtweg nr. 29 in de atlas staat afgebeeld in een dubbele volle lijn waardoor hij
eigendom is van de stad;
Gelet op het opmetingsplan, het uittreksel uit de atlas der buurtwegen en het kadastraal plan,
opgemaakt door landmeter-expert Olivier Buyckx namens Hosbur bvba, Diestsestraat 175 te 3270
Scherpenheuvel-Zichem waarop het af te schaffen deel in een rode kleur en het nieuw te openen deel
in een groene kleur staat afgebeeld;
Gelet op het ontwerp van rooilijnplan met betrekking tot het nieuwe tracé van buurtweg nr. 29, zijnde
een gedeelte van Pastoor Brissacstraat;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, 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.
Het voorstel tot gedeeltelijke verplaatsing van buurtweg nr. 29 van de atlas der buurtwegen
van Zichem zoals afgebeeld op het plan opgemaakt door landmeter-expert Olivier Buyckx
wordt voorlopig goedgekeurd.
Art. 2.
Het ontwerp van rooilijnplan met betrekking tot het nieuw te openen tracé van buurtweg nr.
29, zijnde een gedeelte van Pastoor Brissacstraat, opgemaakt door landmeter-expert Olivier
Buyckx wordt voorlopig goedgekeurd.
Art. 3.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd een openbaar onderzoek te
houden.
Art. 4.
Na het openbaar onderzoek wordt het voorstel tot verplaatsing van buurtweg nr. 29 en het
bijhorende ontwerp van rooilijnplan voor definitieve goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.

14 Goedkeuring van het innemingsplan en de overeenkomsten met betrekking tot de
grondinnemingen in het kader van het project "VBR Steenweg Diest".
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet van 15.07.2005, en latere wijzigingen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23.10.2014 waarbij de
samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin nv en de stad Scherpenheuvel-Zichem met betrekking

tot het project 20.769 “VBR Steenweg Diest” en een addendum voor de aanduiding van ontwerper
Grontmij Belgium nv, Arenbergstraat 13 bus 1 te 1000 Brussel wet betreft het gedeelte van de werken
ten laste van de stad, werden goedgekeurd;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 02.03.2015 houdende de goedkeuring van het
ontwerp in het kader van het project “VBR Steenweg Diest” tegen een indicatieve raming van
€ 2.106.229,32 excl. BTW, waarvan € 30.834,60 excl. BTW ten laste van de stad;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23.10.2014 houdende de goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin nv en de stad met betrekking tot het project 20.769
“Verbindingsriolering Steenweg Diest” en prioritaire werken “Verkeersdrempels langs tracé
Aquafinproject” en niet-prioritaire werken “Afkoppeling 6-tal woningen Kranenburgstraat d.m.v.
pompinstallatie”;
Overwegende dat in het kader van het bovengemeentelijk project 20.769 “Verbindingsriolering
Steenweg Diest” en het gemeentelijk project “Dienstriool met pompinstallatie in de achtertuinen
Kranenburgstraat” blijkt dat op basis van de voorontwerpplannen er voor het gemeentelijk aandeel
grondinnemingen dienen te gebeuren;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23.10.2014 houdende de goedkeuring van de
dienstverleningsovereenkomst SCZ08RM tussen Aquafin nv en de stad voor grondinnemingen inzake
de uitbouw van gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinfrastructuur in het project “VBR Steenweg Diest”;
Gelet op het innemingsplan, de lijst van eigenaars en de indicatieve raming ten bedrage van
€ 3.360,66 voor de noodzakelijke grondinnemingen binnen het project “VBR Steenweg Diest”,
opgemaakt door Sweco Belgium nv;
Gelet op de koopovereenkomst van ondergrondse inneming met gedeeltelijke bovengrondse
inneming, opgemaakt door Aquafin nv, met betrekking tot de ondergrondse inneming van 126m² en de
e
bovengrondse inneming van 8m² in het perceel gekadastreerd 2 afdeling sectie C nr. 453 f, eigendom
van Romaine De Houwer, Kranenburgstraat 124 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, voor een bedrag
van € 3.069,67;
Gelet op de overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden, opgemaakt door Aquafin nv, met
betrekking tot het vestigen van een ondergrondse erfdienstbaarheid van 38m² in het perceel
e
gekadastreerd 2 afdeling sectie C nr. 458h, eigendom van de heer Andre Houtmeyers en Gilbert
Gomme, Kranenburgstraat 112 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem en Peter Houtmeyers, Konijntjesberg
46 te 3200 Aarschot, voor een forfaitair bedrag van € 39;
Overwegende dat inname 3 op het innemingsplan komt te vervallen wegens niet meer noodzakelijk en
dat de onderhandelingen hierover reeds stopgezet zijn;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, 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.
Het grondinnemingsplan, de lijst van eigenaars en de indicatieve raming ten bedrage van
€ 3.360,66 voor de noodzakelijke grondinnemingen binnen het project “VBR Steenweg
Diest”, opgemaakt door Sweco Belgium nv, wordt goedgekeurd, met uitzondering van
inname 3 welke niet meer noodzakelijk is.
Art. 2.
De koopovereenkomst van ondergrondse inneming met gedeeltelijke bovengrondse
inneming, opgemaakt door Aquafin nv, met betrekking tot de ondergrondse inneming van
e
126m² en de bovengrondse inneming van 8m² in het perceel gekadastreerd 2 afdeling
sectie C nr. 453f, eigendom van Romaine De Houwer, Kranenburgstraat 124 te 3271
Scherpenheuvel-Zichem, voor een totaal bedrag van € 3.069,67 wordt goedgekeurd.
Art. 3.
De overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden, opgemaakt door Aquafin nv, met
betrekking tot het vestigen van een ondergrondse erfdienstbaarheid van 38m² in het perceel
e
gekadastreerd 2 afdeling sectie C nr. 458h, eigendom van André Houtmeyers en Gilbert
Gomme, Kranenburgstraat 112 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem en Peter Houtmeyers,
Konijntjesberg 46 te 3200 Aarschot, voor een forfaitair bedrag van € 39 wordt goedgekeurd.

Art. 4.

De notariële akten met betrekking tot de in artikel 2 en artikel 3 vermelde overeenkomsten
worden opgemaakt door geassocieerde notarissen Michiels & Stroeykens, Boudewijnlaan 19
te 3200 Aarchot.

15 Het aanstellen van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene
vergaderingen, de bijzondere algemene vergaderingen en de buitengewone algemene
vergaderingen van EcoWerf voor de resterende periode van de huidige legislatuur.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij EcoWerf, een opdrachthoudende vereniging;
Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
van 06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
buitengewone algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit
dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke buitengewone algemene vergadering;
Gelet op het schrijven van 23.09.2016 met de officiële uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering van EcoWerf op 23.11.2016;
Overwegende dat EcoWerf voorstelt om op de buitengewone algemene vergadering van 23.11.2016
ook een plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat volgende kandidaturen worden ingediend:
- Marie Jeanne Hendrickx (vertegenwoordiger)
- Nico Bergmans (plaatsvervangend vertegenwoordiger)
Marie Jeanne Hendrickx
Ja:
22
Neen:
3
Onthoudingen:
1
Ongeldig:
0
Nico Bergmans
Ja:
25
Neen:
0
Onthoudingen:
1
Ongeldig:
0
Besluit:
Art. 1.
Marie Jeanne Hendrickx, wonende te Maasstraat 3, 3272 Messelbroek (ScherpenheuvelZichem), schepen, wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor alle hierna volgende
uitnodigingen van EcoWerf voor zowel algemene vergadering, bijzondere algemene
vergadering en eventuele buitengewone algemene vergadering voor de resterende periode
van de huidige legislatuur.
Art. 2.
Nico Bergmans, wonende te Weefbergstraat 25, 3271 Averbode (Scherpenheuvel-Zichem),
schepen, wordt aangeduid als vaste plaatsvervangend vertegenwoordiger voor alle hierna
volgende uitnodigingen van EcoWerf voor zowel algemene vergadering, bijzondere
algemene vergadering en eventuele buitengewone algemene vergadering voor de
resterende periode van de huidige legislatuur.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van EcoWerf, Aarschotsesteenweg
210 te 3012 Leuven.

16 Vastlegging van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf op
23.11.2016.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij EcoWerf, een opdrachthoudende vereniging;
Gelet op het schrijven van 23.09.2016 met kenmerk PS/GB B16-0280 met de officiële uitnodiging tot
de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf op 23.11.2016, met volgende agendapunten:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering van 22.06.2016

3. Budgetten 2017
4. Werkingsbijdragen 2017
5. Masterplan Containerparken: visienota
6. Diversen;
Gelet op art. 44, 1ste en 3de alinea van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
van 06.07.2001, waarbij bepaald wordt dat gemeenten-deelnemers hun vertegenwoordigers voor een
buitengewone algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit
dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke buitengewone algemene vergadering;
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat A. Claes, namens de N-VA-fractie, vraagt het stemgedrag te notuleren:
‘De N-VA-fractie onthoudt zich voor dit agendapunt omwille van agendapunt 5 van de agenda van de
buitengewone algemene vergadering van EcoWerf op 23.11.2016. Het is onduidelijk wat de financiële
gevolgen zijn voor de stad als men instemt met agendapunt 5.’
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Koen Vranken, Jan Boeckx, Ben Mattheus
Neen:
Joris De Vriendt
Onthouding:
Allessia Claes, Hans Verboven, Paul Boschmans, Marc Van Torre, René Jacobs,
Greta Van Meeuwen, Peter Cras, Benny Vangelder
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf, een
opdrachthoudende vereniging, op 23.11.2016 en de daarbijhorende documentatie nodig
voor het onderzoek van de volgende agendapunten worden goedgekeurd:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering van 22.06.2016
3. Budgetten 2017
4. Werkingsbijdragen 2017
5. Masterplan Containerparken: visienota
6. Diversen.
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de buitengewone algemene
vergadering van EcoWerf van 23.11.2016, wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen
op de beslissingen genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen
agendapunten.
Art. 3.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat van EcoWerf, Aarschotsesteenweg
210 te 3012 Leuven.

17 Goedkeuring van de nota houdende de integrale visie van de betrokken overheden en
actoren voor de Demervallei en Laak van Diest tot Werchter.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het ontwikkelingsplan Demer (OPD) en het sigmaproject Demervallei;
Gelet op de nota houdende de integrale visie van de betrokken overheden en actoren voor de
Demervallei en Laak van Diest tot Werchter, zoals werd opgesteld door het Regionaal Landschap
Noord-Hageland;
Overwegende dat op 10.10.2016 J. Eens van het R.L.N.H. dit dossier is komen voorstellen aan de
gemeenteraadsleden;
Overwegende dat voor de verdere ontwikkeling van de Demervallei, de stad deze nota onderschrijft;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Arlette Sannen, Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Inne Pauwels,
Kris Peetermans, Marleen Van Meeuwen, Tony Vancauwenbergh,
Marie Jeanne Hendrickx, Rob Jacquemyn, Marc Decat, Willy Cortens,
Joris De Vriendt, 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 stad keurt de nota houdende de integrale visie van de betrokken overheden en actoren
voor de Demervallei en Laak van Diest tot Werchter, zoals werd opgesteld door het
R.L.N.H., goed.
Art. 2.
De burgemeester en de secretaris worden gemachtigd deze nota te ondertekenen.

M1 Mondelinge vraag van raadslid J. De Vriendt betreffende de stand van zaken van de koepel
in de sportzaal te Zichem en de staat van het dak van deze zaal.
Mondelinge vraag van raadslid Joris De Vriendt aan het college van burgemeester en schepenen:
‘Ik had een vraag voor de schepen van infrastructuur. Ik had graag geweten wat de stand van zaken
is, mevrouw de schepen, in het dossier verhoging sporthal. Het gaat dus over de beruchte koepel die
men daar wil maken.
Daarnaast waren er na het lange regenachtige voorjaar een aantal problemen met de dakdichting in
de sporthal. Er waren problemen met de waterdichtheid van het dak. Hoe staat het daar mee?’
Antwoord van schepen Marleen Van Meeuwen:
‘Bedoel je de zaal in Zichem want er zijn er 3?’
Antwoord van raadslid Joris De Vriendt:
‘Ja, ik heb gezegd de sporthal, maar inderdaad ik bedoel de zaal in Zichem.’
Antwoord van schepen Marleen Van Meeuwen namens het college van burgemeester en schepenen:
‘Wat de koepel betreft, dit was begroot. Dit komt nu volgende maand bij de bespreking van de
begroting voor 2017.’
Antwoord van schepen Kris Peetermans:
‘Ja, de architect is aangesteld.’
Antwoord van raadslid J. De Vriendt:
‘Ik kan niet volledig volgen, ik hoor u niet goed.’
Antwoord van voorzitter Arlette Sannen:
‘Het staat in de begroting en er is een architect aangesteld.’
Antwoord van secretaris Liesbeth Verdeyen:
‘Er is een ontwerper aangesteld.’
Antwoord van schepen Nico Bergmans:
‘Voor dat soort dakwerken moet er met een architect gewerkt worden.’
Antwoord van schepen Marleen Van Meeuwen:
‘Voor de tweede vraag betreffende de waterinsijpeling: ik zal u dat tegen volgende keer weten te
zeggen of wil jij een schriftelijk antwoord. Nu kan ik daar echt geen antwoord op geven.’
Antwoord van raadslid Joris De Vriendt:
‘Ja, je mag mij dat schriftelijk bezorgen.
Het gaat hem niet over het eeuwigdurende probleem, de verbinding tussen de school en de sporthal
maar effectief wel over het dak van de zaal, in die hoek aan de straatkant.
Er is daar een groot probleem geweest. Er zijn toch al veel werken gebeurd aan dat dak maar er blijft
altijd wel iets, ik weet niet wat daar juist aan de hand is. Ik had daar toch wel graag iets meer
informatie over gehad.’
Antwoord van schepen Marleen Van Meeuwen:
‘ Ja, dat is goed.’

De vergadering wordt gesloten om 21.44 uur.
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting.
Op bevel,
Gemeentesecretaris

Voorzitter van de gemeenteraad

Liesbeth Verdeyen

Arlette Sannen

