NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 28 MEI 2020
Aanwezig:

Manu Claes: burgemeester;
Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans, Marie Jeanne Hendrickx,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels: schepenen;
Marleen Van Meeuwen: voorzitter van de gemeenteraad;
Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens,
Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx,
Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis,
Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen: raadsleden;
Liesbeth Verdeyen: wnd. algemeen directeur

Verontschuldigd:

Kris Peetermans: schepen verontschuldigd voor agendapunt 12;
Nico Bergmans: schepen verontschuldigd voor agendapunt 16, 17;
Annelies Ooms: raadslid;
Eva Poelemans: algemeen directeur

Afwezig:
De voorzitter van de gemeenteraad, Marleen Van Meeuwen, opent de vergadering om 20.00 uur.

Openbare zitting

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het ontwerp van notulen van de zitting van 23.04.2020;
Gelet op de vraag van raadslid Christini Gounakis om het bedrag van de maaltijdcheques mee op te
nemen in de notulen;
Overwegende dat op deze vraag wordt ingegaan en het verslag inclusief de aanpassing ter stemming
wordt voorgelegd;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De notulen van de zitting van 23.04.2020 worden goedgekeurd.
2. Kennisgeving en bekrachtiging van de beslissingen van de burgemeester in het kader van
de corona crisis.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de Covid-19 crisis in het kader waarvan federale maatregelen zijn afgekondigd;
Gelet op de besluiten van de burgemeester die zijn uitgevaardigd in het kader van deze Covid-19
crisis:
 Besluit burgemeester van 27.04.2020
 Besluit burgemeester van 07.05.2020
 Besluit burgemeester van 18.05.2020;

Overwegende dat deze besluiten ter kennisgeving en bekrachtiging moeten worden voorgelegd aan
de gemeenteraad;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt kennis van en bekrachtigt volgende besluiten:
 Besluit burgemeester van 27.04.2020
 Besluit burgemeester van 07.05.2020
 Besluit burgemeester van 18.05.2020.
3. Algemene vergadering IGS Hofheide van 24.06.2020: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan vertegenwoordiger.
Gelet op deel 3, titel 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 inzake de
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op art. 432 dat bepaalt dat de vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGS Hofheide;
Gelet op de statuten van IGS Hofheide;
Gelet op de brief van 24.04.2020 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van IGS
Hofheide op 24.06.2020, die volgende agenda heeft:
1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2019.
2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2019.
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
4. Werking van het crematorium.
5. Varia.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de algemene vergadering van IGS Hofheide op 24.06.2020 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
wordt goedgekeurd:
1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 18
december 2019.
2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2019.
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
4. Werking van het crematorium.
5. Varia.
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van IGS
Hofheide op 24.06.2020 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou
worden) 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 IGS Hofheide, Jennekensstraat
5 te 3221 Holsbeek.
4. Algemene vergadering Cipal dv van 25.06.2020: agenda en mandaatverlening aan de
vertegenwoordiger.
Gelet op deel 3, titel 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 inzake de
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op art. 432 dat bepaalt dat de vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;

Overwegende dat de stad is aangesloten bij Cipal dv;
Gelet op de statuten van Cipal dv;
Gelet op de coronapandemie gaat de vergadering op digitale wijze plaatsvinden via een door Cipal ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Gelet op de oproepingsbrief voor de algemene vergadering van Cipal dv op 07.05.2020 die volgende
agenda bevat:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019, afgesloten op 31
december 2019
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019, afgesloten op
31 december 2019
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van
hun mandaat tijdens het boekjaar 2019
7. Vervanging bestuurder
8. Wijziging maatschappelijke zetel
9. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Jan Boeckx, Koen Vranken,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets, Anne-Sophie Weckx,
Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe
Neen:
Onthouding:
Allessia Claes, Suzy Wouters, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de algemene vergadering van Cipal dv op 25.06.2020 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
wordt goedgekeurd:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019,
afgesloten op 31 december 2019
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2019,
afgesloten op 31 december 2019
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2019
7. Vervanging bestuurder
8. Wijziging maatschappelijke zetel
9. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Cipal
dv van 12.12.2019 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
Art. 3.
Indien de algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze
algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de
vertegenwoordiger van de stad gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende
vergadering met dezelfde agenda.
Art. 4.
Deze beslissing wordt digitaal meegedeeld via info@cipal.be.
5. Algemene vergadering Iverlek van 12.06.2020: goedkeuring agenda en mandaatverlening
aan vertegenwoordiger.

Gelet op deel 3, titel 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 inzake de
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op art. 432 dat bepaalt dat de vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Iverlek, opdrachthoudende vereniging;
Gelet op de statuten van Iverlek;
Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het op
heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden.
Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie
via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie
in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige
bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende agendapunten. Op
deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een schriftelijke algemene
vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken.
Gelet op de brief van 30.03.2020 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van Iverlek
op 12.06.2020, die volgende agenda heeft:
1. Kennisneming verslagen van Iverlek van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2019.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Iverlek afgesloten op 31 december 2019 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actieftest (artikel 6:115
WVV).
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en
de commissaris van Iverlek met betrekking tot het boekjaar 2019.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Benoeming van een commissaris.
8. Statutaire mededelingen.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de algemene vergadering van Iverlek op 12.06.2020 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
wordt goedgekeurd:
1. Kennisneming verslagen van Iverlek van de raad van bestuur en van de commissaris over
het boekjaar 2019.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Iverlek afgesloten op 31 december 2019 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actieftest (artikel
6:115 WVV).
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris van Iverlek met betrekking tot het boekjaar 2019.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Benoeming van een commissaris.
8. Statutaire mededelingen.
Art. 2.
In geval van schriftelijke algemene vergadering:
De gemeenteraad verleent zijn akkoord over elk van de voorliggende agendapunten. Dit
geeft het standpunt van de stad weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene
vergadering als een bindend akkoord te worden beschouwd en dat zal opgenomen worden
in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’

Art. 3.

Art. 4.

die gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde Algemene Vergadering en
waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt
worden aan de toezichthoudende overheid.
In geval van een fysieke algemene vergadering:
De vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 12 juni 2020 (of iedere
andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden
inzake voormeld artikel 1 en 2 van onderhavige beslissing.
Deze beslissing wordt meegedeeld aan het secretariaat Iverlek/Fluvius, op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be

6. Kennisname van de wijziging van de maatschappelijke zetel van het OCMW.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de organieke wet van 08.07.1976 betreffende de OCMW’s en latere wijzigingen;
Gelet op het positief advies van het gemeenschappelijk managementteam van 09.03.2020;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt kennis van de wijziging van de maatschappelijke zetel en het
correspondentieadres van het OCMW naar August Nihoulstraat 13-15 te 3270
Scherpenheuvel-Zichem. Deze wijziging wordt gelijktijdig met de implementatie van de
nieuwe huisstijl doorgevoerd, maar uiterlijk per 01.01.2021.
Art. 2.
Alle officiële instanties en belanghebbenden zullen via de stedelijke communicatiekanalen
geïnformeerd worden.
7. Vaststelling jaarrekening 2019.
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 43, § 2, 3° en de artikelen 171 tot en met 175;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, in het bijzonder de artikelen 41 en 260;
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 30 tot en met 47 (Hoofdstuk 4 – De
jaarrekening);
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;
Overwegende dat de gemeenteraad zich in de loop van het eerste semester van het financiële
boekjaar, dat volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft, uitspreekt over de
vaststelling van de jaarrekening;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art.1.
De jaarrekening 2019, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd, wordt vastgesteld.
8. Rapporteringen van de financieel directeur.

Gelet op artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur waarin bepaald wordt dat de financieel
directeur in volle onafhankelijkheid instaat voor de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole
van de beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële impact en voor het
debiteurenbeheer, in het bijzonder de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en het
verlenen van kwijting en daarover in volle onafhankelijkheid rapporteert aan het college van
burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad;
Overwegende dat de financieel directeur volgens artikel 177 bijkomend in volle onafhankelijkheid
rapporteert over de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, de evolutie van de
budgetten en de financiële risico's;
Gelet op de rapporteringen als bijlage;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art.1.
De gemeenteraad neemt kennis van de rapporteringen van de financieel directeur volgens
de bepalingen van artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur.
9. Adviesverlening over de jaarrekening 2019 van het AGB Patrimonium ScherpenheuvelZichem.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op onze beslissing van 27.12.2002 houdende de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf,
goedgekeurd door de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en
Ambtenarenzaken op 02.04.2003;
Gelet op de eigen beslissing van 21.02.2019 tot goedkeuring van de statutenwijziging van het
Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op artikel 38 van de gecoördineerde statuten waarin wordt bepaald dat de raad van bestuur zich
uitspreekt over de vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar, volgend op het
boekjaar waarop de rekening betrekking heeft en dat de gemeenteraad advies uitbrengt bij de
jaarrekening van het bedrijf;
Gelet op de jaarrekening 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium ScherpenheuvelZichem, vastgesteld door de raad van bestuur op 04.05.2020;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De jaarrekening 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Patrimonium ScherpenheuvelZichem, vastgesteld door de raad van bestuur op 04.05.2020, wordt gunstig geadviseerd.
Art. 2.
Aan de bestuurders wordt kwijting verleend.
10. Voorlopige goedkeuring van gedeeltelijke verplaatsing en rooilijnplan (deel) van een
gemeenteweg, gekend als voetweg nr. 69 uit de atlas der buurtwegen van Zichem.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet houdende de gemeentewegen van 03.05.2019;
Overwegende dat de gemeenteweg, gekend als voetweg nr. 69 van de atlas der buurtwegen van
e
Zichem ter hoogte van de percelen 2 afdeling sectie D nr. 74L, nr. 74V, nr. 74Y, nr. 74B2 en nr. 74Z
niet meer toegankelijk is;
e
Overwegende dat officiële ligging van de voetweg dwars door de percelen 2 afdeling sectie D nr. 74L,
nr. 74V, nr. 74Y, nr. 74B2 en nr. 74Z gelegen is;

Overwegende dat een gedeelte van de voetweg bebouwd werd en deze gebouwen ouder zijn dan 30
jaar;
Overwegende dat het officiële tracé reeds langer dan 30 jaar in onbruik is geraakt;
Overwegende dat er geen fysieke aanwijzing is van het bestaan van de voetweg zichtbaar is op het
terrein;
Overwegende dat het aangewezen is de voetweg te verplaatsen naar de perceelgrenzen waar een
toegankelijke, private weg gelegen is die aansluit op het verdere tracé van voetweg nr. 69;
Gelet op het de plannen opgemaakt door Marijke Druyts, landmeter-expert bij de Vlaamse
Landmaatschappij, regio Oost, afdeling Antwerpen waarop het op te heffen deel van de weg staat
afgebeeld in een rode kleur en waarbij het nieuwe tracé in een groene kleur werd voorgesteld;
Gelet op het ontwerp van rooilijnplan met betrekking tot het nieuw te openen tracé van de weg;
Overwegende dat het op te heffen deel een oppervlakte heeft van 169m² en het nieuwe tracé een
oppervlakte heeft van 246m²;
Overwegende dat zowel het op te heffen deel als het nieuwe te openen deel een breedte heeft van
1,60m;
Overwegende dat het nieuwe tracé reeds toegankelijk is en door de wijziging het statuut van
gemeenteweg verkrijgt;
Overwegende dat de wijziging geen gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid;
Overwegende dat de wijziging het openbaar nut ten goede komt:
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr. 69 van de atlas der buurtwegen van Zichem,
zoals voorgesteld op het plan opgemaakt door Marijke Druyts, landmeter-expert bij de
Vlaamse Landmaatschappij, regio Oost, afdeling Antwerpen waarop het op te heffen deel
van de weg staat afgebeeld in een rode kleur en waarbij het nieuwe tracé in een groene
kleur staat afgebeeld wordt voorlopig goedgekeurd.
Art. 2.
Het ontwerp van rooilijnplan met betrekking tot het nieuwe tracé van de weg, opgemaakt
door Marijke Druyts, landmeter-expert bij de Vlaamse Landmaatschappij, regio Oost,
afdeling Antwerpen, wordt voorlopig goedgekeurd.
Art. 3.
Het college van burgemeester en schepenen dient het voorstel tot wijziging van de weg te
onderwerpen aan een openbaar onderzoek dat aanvangt binnen een termijn van 30 dagen
na deze beslissing.
Art. 4.
Na het openbaar onderzoek wordt het voorstel tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr.
69 van de atlas der buurtwegen van Zichem en het ontwerp van het rooilijnplan voor
definitieve goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
11. Voorlopige goedkeuring van gedeeltelijke verplaatsing en rooilijnplan (deel) van een
gemeenteweg, gekend als voetweg nr. 33 van de atlas der buurtwegen van
Scherpenheuvel.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet houdende de gemeentewegen van 03.05.2019;
Overwegende dat de gemeenteweg, gekend als voetweg nr. 33 van de atlas der buurtwegen van
e
e
Scherpenheuvel ter hoogte van de percelen 1 afdeling sectie A nr. 156A en 2 afdeling sectie C nr.
357A niet meer toegankelijk is;
Overwegende dat beide percelen eigendom zijn van dezelfde eigenaars;
Overwegende dat de percelen gelegen zijn in agrarisch gebied en deze als één geheel bewerkt
worden;

Overwegende dat er geen fysieke aanwijzing is van het bestaan van de voetweg zichtbaar is op het
terrein;
e
Overwegende dat het aangewezen is de voetweg te verplaatsen naar de overkant van het perceel 1
afdeling sectie A nr. 156A waar een toegankelijke, private weg gelegen is waardoor de verbinding
tussen Wijnputstraat (buurtweg nr. 15) en buurtweg nr. 14 en nr. 45 gegarandeerd blijft;
Gelet op de plannen opgemaakt door Marijke Druyts, landmeter-expert bij de Vlaamse
Landmaatschappij, regio Oost, afdeling Antwerpen waarop het op te heffen deel van de weg staat
afgebeeld in een rode kleur en waarbij het nieuwe tracé in een groene kleur wordt voorgesteld;
Gelet op het ontwerp van rooilijnplan met betrekking tot het nieuw te openen tracé van de weg;
Overwegende dat het op te heffen tracé een oppervlakte heeft van 344m² en het nieuwe tracé een
oppervlakte heeft van 395m²;
Overwegende dat zowel het op te heffen deel als het nieuwe te openen deel een breedte heeft van
1,60m;
Overwegende dat het nieuwe tracé reeds toegankelijk is en door de wijziging het statuut van
gemeenteweg verkrijgt;
Overwegende dat de wijziging geen gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid;
Overwegende dat de wijziging het openbaar nut ten goede komt;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr. 33 van de atlas der buurtwegen van
Scherpenheuvel, zoals voorgesteld op het plan opgemaakt door Marijke Druyts,
landmeter-expert bij de Vlaamse Landmaatschappij, regio Oost, afdeling Antwerpen waarop
het op te heffen deel van de weg staat afgebeeld in een rode kleur en waarbij het nieuwe
tracé in een groene kleur staat afgebeeld wordt voorlopig goedgekeurd.
Art. 2.
Het ontwerp van rooilijnplan met betrekking tot het nieuwe tracé van de weg, opgemaakt
door Marijke Druyts, landmeter-expert bij de Vlaamse Landmaatschappij, regio Oost,
afdeling Antwerpen wordt voorlopig goedgekeurd.
Art. 3.
Het college van burgemeester en schepenen dient het voorstel tot wijziging van de weg te
onderwerpen aan een openbaar onderzoek dat aanvangt binnen een termijn van 30 dagen
na deze beslissing.
Art. 4.
Na het openbaar onderzoek wordt het voorstel tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr.
33 van de atlas der buurtwegen van Scherpenheuvel en het ontwerp van rooilijnplan voor
definitieve goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
12. Goedkeuring van de ontwerpakte met betrekking tot de gratis grondafstand van een
perceel grond langs de Processieweg.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24.10.2019 houdende de goedkeuring van de gratis
grondafstand van een strook grond ter hoogte van Processieweg 19 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem
in het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning met kenmerk OMV2019/00013V tot
realisatie van 2 bouwloten voor halfopen bebouwing gelegen Processieweg 19 te 3271
Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 04.11.2019 houdende het
afleveren van een omgevingsvergunning met kenmerk OMV2019/00013V aan mevrouw Peeters
Véronique, landmeter-expert, tot realisatie van 2 bouwloten voor halfopen bebouwing met
grondafstand en afbraak afgebrande woning gelegen Processieweg 19 te 3271
Scherpenheuvel-Zichem;

Gelet op de plannen in het project “Verbetering van voetweg nr. 94 – Processieweg”, goedgekeurd
door de gemeenteraad van Zichem in zitting van 20.09.1973 waaruit de gratis grondafstand uit
voortvloeit;
Overwegende dat de strook grond gratis, vrij en 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 11.11.2019, opgemaakt door Véronique Peeters, landmeter-expert bij
bvba Landmeterskantoor Peeters – Torfs, Leuvensesteenweg 25 te 3200 Aarschot, waarop de af te
staan strook grond staat afgebeeld als lot 4 en waaruit blijkt dat de oppervlakte 64ca bedraagt;
Overwegende dat de gratis grondafstand gebeurt om reden van openbaar nut;
Gelet op de ontwerpakte, opgemaakt door Geassocieerde notarissen Boogaerts Peter & Boogaerts
Koen B.V., Diestsesteenweg 261 te 3202 Aarschot, met betrekking tot de gratis grondafstand;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Marie Jeanne Hendrickx,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Ursula Bervoets, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De strook grond, gelegen Processieweg 19 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, gekadastreerd
e
2 afdeling sectie D deel van nrs. 329L en 329D2, met een oppervlakte van 64ca, met als
gereserveerd perceelnummer D 329S2, afgebeeld als lot 4 op het opmetingsplan van
11.11.2019, opgemaakt door Véronique Peeters, landmeter-expert bij bvba
Landmeterskantoor Peeters – Torfs, Leuvensesteenweg 25 te 3200 Aarschot, wordt
kosteloos overgenomen.
Art. 2.
Deze verwerving geschiedt om reden van openbaar nut om ingelijfd te worden in het
openbaar domein.
Art. 3.
De ontwerpakte met betrekking tot de gratis grondafstand, opgemaakt door Geassocieerde
notarissen Boogaerts Peter & Boogaerts Koen B.V., Diestsesteenweg 261 te 3202 Aarschot
wordt goedgekeurd en maakt integraal deel uit van deze beslissing.
13. Goedkeuring bijakte om de werken van aannemer Hens in het kader van het project
'Wegenis en rioleringswerken Ijsbergstraat - fase 2' over te dragen aan Riopact, in
navolging van de goedgekeurde toetredingsovereenkomst.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op de wet van 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18.04.2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Overwegende dat in zitting van de gemeenteraad van 28.11.2019 een toetredingsovereenkomst met
Riopact werd goedgekeurd, zodat het onderhoud en beheer van de openbare riolering aan hen werd
overgedragen;
Overwegende dat in deze toetredingsovereenkomst ook opgenomen werd dat er een overname
voorzien wordt van de lopende projecten, waaronder de wegenis- en rioleringswerken in de
Ijsbergstraat – fase 2;
Overwegende dat in zitting van de gemeenteraad van 01.03.2010 het bestek 106/2010/DGZ/EB, incl.
de erelonen voor de ontwerper, de voorwaarden voor veiligheidscoördinatie ontwerp en

verwezenlijking en de indicatieve raming van € 72.000,00 incl. btw voor de opdracht met als voorwerp
‘wegenis- en rioleringswerken Ijsbergstraat’ werden goedgekeurd;
Overwegende dat in zitting het schepencollege van 19.07.2010 Evolta Engineers, Koningsstraat 270
te 1210 Brussel, werd aangesteld als ontwerper;
Overwegende dat in zitting van de gemeenteraad van 26.10.2017 het ontwerp, opgesteld door
studiebureau Evolta, werd goedgekeurd tegen een indicatieve raming van € 921.138,24 incl. btw:
- Wegeniswerken: € 466.373,46 incl. btw
- Rioleringswerken: € 454.764,78 excl. btw (100% subsidieerbaar)
Overwegende dat in zitting van het schepencollege van 14.05.2018 de opdracht werd gegund aan
aannemer Hens, tegen een totaal van € 816.857,00 incl. btw;
Overwegende dat deze werken zijn sinds 15.04.2020 gestart;
Overwegende dat het de bedoeling is dat er via Riopact een overname gebeurt van de lopende
contracten die de stad heeft afgesloten met de aannemer;
Overwegende dat er hiervoor een bijakte werd opgesteld, zodat de betalingen aan de aannemer via
deze overname kunnen verlopen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De bijakte van Riopact voor de overname van de werken van Hens, in het kader van het
project ‘wegenis- en rioleringswerken Ijsbergstraat – fase 2, wordt goedgekeurd.
Art. 2.
Een ondertekend exemplaar van deze overeenkomst wordt aan elke partij overgemaakt.
14. Goedkeuring van de ontwerpakte met betrekking tot een gratis grondafstand van een
perceel grond langs de Tessenderlobaan.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het rooilijnplan Pastoor Brissacstraat, goedgekeurd door de gemeenteraad tijdens de zitting
van 03.10.1988;
e
Overwegende dat het perceel 2 afdeling sectie B nr. 482R gelegen is binnen de rooilijn Pastoor
Brissacstraat;
Overwegende dat tot op heden het rooilijnplan Pastoor Brissacstraat niet gerealiseerd werd;
Overwegende dat de eigenaars, omwille van de verkoop van de aanpalende woning gelegen
Tessenderlobaan 124, wensen over te gaan tot gratis grondafstand van het betrokken perceel aan de
stad;
Overwegende dat het perceel volgens kadaster een oppervlakte heeft van 1a77ca;
Overwegende dat het perceel gratis, vrij en onbelast en met gunstig bodemattest dient overgedragen
te worden aan de stad om ingelijfd te worden in het openbaar domein;
Overwegende dat de gratis grondafstand gebeurt om reden van openbaar nut;
Gelet op de ontwerpakte, opgemaakt door notariskantoor Philip Vertessen, Markt 12 te 3980
Tessenderlo, met betrekking tot de gratis grondafstand
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:

Besluit:
e
Art. 1.
Het perceel gekadastreerd 2 afdeling sectie B nr. 482R, met een oppervlakte van 1a77ca,
gelegen op het kruistpunt Tessenderlobaan – Pastoor Brissacstraat, wordt kosteloos
overgenomen.
Art. 2.
Deze verwerving geschiedt om reden van openbaar nut om ingelijfd te worden in het
openbaar domein.
Art. 3.
De ontwerpakte met betrekking tot de gratis grondafstand, opgemaakt door notariskantoor
Philip Vertessen, Markt 12 te 3980 Tessenderlo wordt goedgekeurd en maakt integraal deel
uit van deze beslissing.
15. Vastlegging van het mandaat voor de algemene vergadering van Interleuven op 24.06.2020
(19u00).
Gelet op deel 3, titel 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 inzake de
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op art. 432 dat bepaalt dat de vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij Interleuven, een dienstverlenende vereniging;
Gelet op de statuten van Interleuven, een dienstverlenende vereniging;
Gelet op de brief van 22.04.2020 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van
Interleuven op 24.06.2020 (19u00), die volgende agenda heeft:
1.
Samenstelling van het bureau
2.
Goedkeuring verslag bijzondere algemene vergadering dd. 11.09.2019
3.
Verslag over de activiteiten 2019
4.
Jaarrekening per 31.12.2019 – verslag van de Commissaris-Revisor
5.
Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten
6.
Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor
7.
Vervanging leden raad van bestuur
8.
Princiepsvoorstel met betrekking tot de herschikking van de aandelen van de uitgetreden
vennoten
9.
Project Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO): Nieuwland-Meetshoven:
oprichting bedrijventerreinvereniging vzw en statuten
10.
Diversen
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de algemene vergadering van Interleuven op 24.06.2020 (19u00)
en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende
agendapunten worden goedgekeurd:
1.
Samenstelling van het bureau
2.
Goedkeuring verslag bijzondere algemene vergadering dd. 11.09.2019
3.
Verslag over de activiteiten 2019
4.
Jaarrekening per 31.12.2019 – verslag van de Commissaris-Revisor
5.
Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten
6.
Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor
7.
Vervanging leden raad van bestuur
8.
Princiepsvoorstel met betrekking tot de herschikking van de aandelen van de
uitgetreden vennoten
9.
Project Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO): NieuwlandMeetshoven: oprichting bedrijventerreinvereniging vzw en statuten

Art. 2.

Art. 3.

10. Diversen
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
Interleuven van 24.06.2020 (19u00) (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of
verdaagd zou worden) 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 Interleuven, Brouwersstraat 6 te
3000 Leuven.

16. Vastlegging van het mandaat voor de algemene vergadering van EcoWerf op 17.06.2020
(19u30).
Gelet op deel 3, titel 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 inzake de
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op art. 432 dat bepaalt dat de vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij EcoWerf, een opdrachthoudende vereniging;
Gelet op de statuten van EcoWerf, een opdrachthoudende vereniging;
Gelet op de brief van 16.04.2020 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van
EcoWerf op 17.06.2020 (19u30), die volgende agenda heeft:
1.
Samenstelling van het bureau
2.
Goedkeuring verslag van respectievelijk de buitengewone en de bijzondere algemene
vergadering dd. 20.11.2019
3.
Jaarverslag 2019
3.1. Verslag van de activiteiten
3.2. Jaarrekening per 31.12.2019 – verslag van de commissaris
3.3. Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels
4.
Voorvergisting:
4.1. Voorstelling business plan
4.2. Kennisname motiveringsverslag, oprichtingsakte, statuten en financieel plan
4.3. Goedkeuring gunning van de vergistingsinstallatie (OO 216-EX-01)
4.4. Goedkeuring tot deelneming in de naamloze vennootschap (op grond van het
motiveringsverslag) in overeenstemming met artikel 472 DLB.
5.
Decharge bestuurders en commissaris
6.
Diversen
6.1. Algemeen comité: wijziging vertegenwoordiger Holsbeek
6.2. …
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Marie Jeanne Hendrickx,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Ursula Bervoets, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de algemene vergadering van EcoWerf op 17.06.2020 (19u30) en
de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
worden goedgekeurd:
1.
Samenstelling van het bureau
2.
Goedkeuring verslag van respectievelijk de buitengewone en de bijzondere algemene
vergadering dd. 20.11.2019
3.
Jaarverslag 2019
3.1. Verslag van de activiteiten
3.2. Jaarrekening per 31.12.2019 – verslag van de commissaris
3.3. Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels
4.
Voorvergisting:
4.1. Voorstelling business plan
4.2. Kennisname motiveringsverslag, oprichtingsakte, statuten en financieel plan

Art. 2.

Art. 3.

4.3. Goedkeuring gunning van de vergistingsinstallatie (OO 216-EX-01)
4.4. Goedkeuring tot deelneming in de naamloze vennootschap (op grond van het
motiveringsverslag) in overeenstemming met artikel 472 DLB.
5.
Decharge bestuurders en commissaris
6.
Diversen
6.1. Algemeen comité: wijziging vertegenwoordiger Holsbeek
6.2. …
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van
EcoWerf van 17.06.2020 (19u30) (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of
verdaagd zou worden) 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 EcoWerf, Aarschotsesteenweg
210, 3012 Leuven.

17. Algemene vergadering IGO DIV van 26.06.2020: goedkeuring agenda en mandaatverlening
aan vertegenwoordiger.
Gelet op deel 3, titel 3 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 inzake de
intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder op art. 432 dat bepaalt dat de vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;
Overwegende dat de stad is aangesloten bij IGO DIV;
Gelet op de statuten van IGO DIV;
Gelet op de coronapandemie kan er een digitale vergadering zijn of wordt de vergadering verplaatst
naar een andere datum of plaats.
Gelet op de brief van 07.05.2020 met de officiële uitnodiging tot de algemene vergadering van IGO
DIV op 26.06.2020, die volgende agenda heeft:
1. Goedkeuring verslag 20.12.2019
2. Goedkeuring jaarrekening 2019
3. Goedkeuring rapportage kostendelende vereniging IGO div
4. Goedkeuring jaarverslag 2019
5. Goedkeuring pistes corona
6. Goedkeuring voordrachten algemeen comité nieuwe leden:
Nieuwe voordracht Holsbeek: Herman Theys
7. Varia.
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Marie Jeanne Hendrickx,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Ursula Bervoets, Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De volgende agenda voor de algemene vergadering van IGO DIV op 26.06.2020 en de
daarbijhorende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten
wordt goedgekeurd:
1. Goedkeuring verslag 20.12.2019
2. Goedkeuring jaarrekening 2019
3. Goedkeuring rapportage kostendelende vereniging IGO div
4. Goedkeuring jaarverslag 2019
5. Goedkeuring pistes corona
6. Goedkeuring voordrachten algemeen comité nieuwe leden:
Nieuwe voordracht Holsbeek: Herman Theys
7. Varia.
Art. 2.
De volmachtdrager van de stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van IGO
DIV op 26.06.2020 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou

Art. 3.

worden) 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 IGO DIV, De Vunt 17 te 3220
Holsbeek.

18. Goedkeuring overeenkomst scholengemeenschap Hageland 2020-2026.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25.02.1997, de artikelen 125bis tot en met 125quaterdecies;
Gelet op het decreet van 02.04.2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad,
artikel 19;
Overwegende dat een schoolbestuur in het kader van de organisatie van haar basisonderwijs een
scholengemeenschap kan vormen met andere schoolbesturen;
Overwegende dat een scholengemeenschap zowel kleuter- als lager onderwijs moet bevatten, op de
eerste schooldag van februari 2020 minstens 900 gewogen leerlingen zal moet tellen en zich
hoogstens over 5 aangrenzende onderwijszones mag uitstrekken;
Overwegende dat de huidige scholengemeenschap Hageland onder de vorm van een interlokale
vereniging werd opgericht;
Overwegende dat de interlokale vereniging haar werking vastlegde in de huidige overeenkomst van
scholengemeenschap Hageland en deze na een periode van 6 schooljaren afloopt op 31.08.2020;
Overwegende dat er geen fundamentele bijsturing van de scholengemeenschappen heeft
plaatsgevonden naar aanleiding van het uitgevoerde wetenschappelijk onderzoek, en het
aangewezen is de huidige samenwerking te verlengen voor de in de regelgeving voorziene periode
van 6 jaar, van 01.09.2020 tot 31.08.2026;
Overwegende dat er een nieuwe overeenkomst dient gesloten te worden onder de vorm van een
interlokale vereniging zonder rechtspersoonlijkheid;
Gelet op de bijgevoegde overeenkomst scholengemeenschap Hageland 2020-2026;
Gelet op de onderhandelingen die ter zake gevoerd werden in het OCSG van 07.11.2019 met een
protocol tot gevolg;
Gelet op de bespreking in de gemeenteraadraadscommissie van 18.05.2020;
Gelet op het model van overeenkomst scholengemeenschap van OVSG;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad keurt de verlenging van de huidige scholengemeenschap Hageland in de
vorm van een interlokale vereniging met 6 schooljaren vanaf 01.09.2020 goed.
Art. 2.
De overeenkomst inzake scholengemeenschap Hageland 2020-2026 wordt goedgekeurd.
19. Goedkeuring facultatieve vrije dagen schooljaar 2020-2021.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van de Vlaamse Raad van 27.03.1991 betreffende de rechtspositie van sommige
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor
leerlingenbegeleiding;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25.02.1997;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17.06.1997 betreffende personeelsformatie in het
gewoon basisonderwijs;
Gelet op de omzendbrief BaO/97/7 van 17.06.1997 betreffende de personeelsformatie in het Gewoon
Basisonderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17.04.1991 tot organisatie van het schooljaar in het
basisonderwijs, in het deeltijds onderwijs en in het onderwijs voor sociale promotie georganiseerd,
erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap;
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;
Overwegende dat dit dossier wordt voorgelegd ter goedkeuring onder voorbehoud van voorlegging
aan het ABOC;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.

De facultatieve vrije dagen voor schooljaar 2020-2021 goed te keuren.
Maandag 5 oktober 2020 en maandag 25 januari 2021.

20. Aanwending van het lestijdenpakket voor het schooljaar 2020-2021.
Gelet op het decreet van de Vlaamse Raad van 27.03.1991 betreffende de rechtspositie van sommige
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor
leerlingenbegeleiding;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25.02.1997;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17.06.1997 betreffende personeelsformatie in het
gewoon basisonderwijs;
Gelet op de omzendbrief BaO/2005/9 betreffende de personeelsformatie in het gewoon
Basisonderwijs;
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;
Gelet op de gemeenteraad van 02.04.2015 betreffende de goedkeuring tot herstructurering van de
Gemeentelijke Basisschool Scherpenheuvel-Zichem;
Overwegende dat een school in herstructurering, gedurende 6 schooljaren, als tel datum 01.10 van
het lopende schooljaar heeft i.p.v. 01.02 van het voorgaande schooljaar;
Overwegende dat er hierdoor enkel een prognose kan opgesteld worden van het lestijdenpakket, en
dit dus alsnog kan wijzigen;
Overwegende dat elke school een lestijdenpakket dient op te stellen voor de desbetreffende school;
Overwegende dat er een prognose van het lestijdenpakket is opgesteld voor gemeentelijke
basisschool 1 (Testelt);
Overwegende dat er een lestijdenpakket is opgesteld voor de gemeentelijke basisschool 2 (ZichemKeiberg-Scherpenheuvel);
Overwegende dat dit dossier wordt voorgelegd ter goedkeuring onder voorbehoud van voorlegging
aan het ABOC;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.

De prognose van het lestijdenpakket schooljaar 2020-2021 voor de gemeentelijke
basisschool 1 (Testelt) goed te keuren.
Het lestijdenpakket schooljaar 2020-2021 voor de Gemeentelijke Basisschool 2 (ZichemKeiberg-Scherpenheuvel) goed te keuren.
Het college van burgemeester en schepenen te mandateren om in de loop van het
schooljaar andere noodzakelijke wijzigingen aan het lestijdenpakket van elke school goed te
keuren na overleg in de schoolraad en het ABOC.

21. Goedkeuring extra-muros activiteiten schooljaar 2020-2021.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van de Vlaamse Raad van 27.03.1991 betreffende de rechtspositie van sommige
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor
leerlingenbegeleiding;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25.02.1997;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17.06.1997 betreffende personeelsformatie in het
gewoon basisonderwijs;
Gelet op de omzendbrief BaO/2005/9 betreffende de personeelsformatie in het gewoon
Basisonderwijs;
Gelet op het decreet betreffende medezeggenschap in het gesubsidieerd onderwijs van 23.10.1991;
Gelet op de omzendbrief BaO/2001/13 betreffende de extra-muros activiteiten;
Gelet op de omzendbrief BaO/2007/05 betreffende de kostenbeheersing in het basisonderwijs in het
bijzonder punt 3.3.;
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen;
Overwegende dat dit dossier wordt voorgelegd ter goedkeuring onder voorbehoud van voorlegging
aan het ABOC;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art.1.

De extra-murosactiviteiten voor schooljaar 2020-2021 goed te keuren.
Plattelandsklas Zichem + Keiberg
Datum: van 14.09.2020 t.e.m. 18.09.2020
Klas 5 + 6 De Boerekreek, Sint-Jan-in-Eremo
Zeeklas Testelt
Datum: van 7.09.2020 t.e.m. 11.09.2020
Klas 5 + 6 Het Reigersnest, St.-Idesbald - Koksijde

22. Goedkeuring arbeidsreglement gemeentelijke basisschool 1 (Testelt) en 2 (Zichem-KeibergScherpenheuvel).
Gelet op de wet van 08.04.1965 tot instelling van de arbeidsreglementen;
Gelet op de wet van 18.12.2002 tot wijziging van de wet van 08.04.1965 tot instelling van de
arbeidsreglementen;
Gelet op het decreet van 27.03.1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van
het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25.02.1997;
Gelet op de wet van 19.12.1974 tot regeling van de relaties tussen de overheid en de vakbonden van
haar personeel;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22.12.2007;
Gelet op het model van arbeidsreglement van OVSG;
Overwegende dat een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen het personeel
en het schoolbestuur;
Overwegende dat alle personen die onder gezag arbeid verrichten in het gemeentelijk onderwijs,
moeten worden geïnformeerd over de voorwaarden die op hun arbeidsverhouding van toepassing zijn;
Overwegende dat het decreet rechtspositie en het decreet basisonderwijs voldoende ruimte laten om
lokaal en autonoom concrete afspraken te maken rond rechten en plichten van het personeel en het
schoolbestuur;
Overwegende dat het bestaand arbeidsreglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
25.06.2015 dient gewijzigd te worden;
Gelet op de bespreking in het schoolteam en de opmerkingen van de directie;
Overwegende dat dit dossier wordt voorgelegd ter goedkeuring onder voorbehoud van voorlegging
aan het ABOC;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Suzy Wouters, Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het bestaand arbeidsreglement voor de personen die onder gezag arbeid verrichten in de
gemeentelijk basisschool Scherpenheuvel-Zichem, Teekbroek 22, 3272 ScherpenheuvelZichem goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25.06.2015, op te heffen.
Art. 2.
Het voorgestelde arbeidsreglement met ref. O/NV/2020/AR voor de personen die onder
gezag arbeid verrichten in de gemeentelijke basisschool 1 (Teekbroek 22 te 3272 Testelt) en
2 (Oranjestraat 2 te 3271 Zichem-Keiberg-Scherpenheuvel), goed te keuren.
Art. 3.
Een afschrift van dit besluit en van het nieuwe arbeidsreglement ter kennisgeving te
bezorgen aan de personen die onder gezag arbeid verrichten in de Gemeentelijke
Basisscholen Scherpenheuvel-Zichem vermeld in art. 2.
Art. 4.
Een afschrift van dit besluit ter kennisgeving te bezorgen aan de Directie Toezicht op de
Sociale Wetten.
B1. Aanvullend agendapunt ingediend door raadslid Suzy Wouters betreffende
(kinder)armoede.
Het bijkomend agendapunt ingediend door raadslid Suzy Wouters betreffende (kinder)armoede:
In het meerjarenplan 2020-2025 bij het punt 7.4 Menswaardig leven punt 1 lezen we:
“ We pakken (kans-)armoedebestrijding en het bevorderen van welzijn en zorg, structureel aan door
een toegankelijke hulp- en dienstverlening. Armoedebestrijding en een sterk lokaal sociaal beleid zijn
als een rode draad verweven in al onze beleidsdomeinen.”
Zeker nu in deze corona-crisis horen en lezen we vele noodkreten van mensen en van kinderen die
serieus in financiële problemen zitten of dreigen terecht te komen.
Mijn vragen:
Heeft onze Stad al maatregelen genomen? Acties gepland? Zijn er reeds stappen
ondernomen om het Huis van het Kind uit te breiden zoals vermeld staat in het Meerjarenplan?
Op welke manier gaan jullie vooral de “verdoken” armoede opzoeken?
Is er een samenwerking met de scholen om kinderarmoede op te sporen?’
Het antwoord van schepen Marie Jeanne Hendrickx namens het college van burgemeester en
schepenen:
Inleiding

Er is momenteel geen significant grotere toestroom van hulpvragen, maar voor de sociale dienst zijn
de aard van de hulpvragen en de typologie van de vraagstellers wel wat anders. Er zijn meer vragen
van personen wiens inkomen (gedeeltelijk) is weggevallen wegens o.m. tijdelijke werkloosheid,
flexijobs die wegvallen, annulatie van zelfstandige opdrachten (bv. freelance). Hulpvragers stellen zich
vaak de vraag hoe ze hun lopende uitgaven (bv. huur, leningen, facturen nutsvoorzieningen en andere
vaste en variabele uitgaven) kunnen blijven betalen en verwachten dat een OCMW daarin snel kan
tegemoet komen zonder sociaal-financieel onderzoek. Het is voor hen vaak ook onduidelijk welke
tegemoetkomingen onder welke voorwaarden de federale en de Vlaamse regering voorzien. Naast
alleenstaanden hebben ook meer koppels waarvan beide partners een inkomen hebben vragen.
Alle vragen kunnen blijven toekomen, telefonisch, digitaal of via een afspraak op het OCMW. Er was
en is steeds dagelijks een permanentie van de dienstverlening van het OCMW (met uitzondering van
de poetshulp en de klusjesdienst die een drietal weken onderbroken werden), dus voor de sociale
dienst ruimer dan het wettelijk minimum van 2 dagen/maal per week.
Met uitzondering van de activiteiten van poetshulp en de klusjesdienst die een drietal weken
onderbroken waren (waardoor de medewerkers van deze diensten niet tewerkgesteld waren) is er
momenteel geen toename van het werk voor de medewerkers van het OCMW aangezien er geen
grotere toestroom van hulpvragen is en de lopende begeleidingen blijven verder lopen. Er zijn wel een
aantal cliënten die zelf hun poetshulp geannuleerd hebben, om niet in contact te komen met andere
personen en vaak uit vrees voor mogelijke besmetting.
De medewerkers van de poetsdienst wiens cliënten de poetshulp geannuleerd hebben, worden
bijkomend ingezet voor de poetstaken als ondersteuning van de verzorgenden in de gezinszorg, zoals
dit in normale omstandigheden altijd al gebeurt. Er worden ook gedeeltelijk maatschappelijk werkers
ingezet voor de projecten rond het opbellen van senioren en de mondmaskers.
Geplande acties
Dit zijn de acties die nog steeds voorzien zijn in het meerjarenplan (MJP) 2020-2025, dus verwijzing
naar meerjarenplan en de toelichtingen bij elke actie aldaar.
Deze acties in het ganse MJP worden momenteel uitgewerkt in concretere actiefiches (over de ganse
organisatie stad/OCMW dus niet alleen sociale dienst/welzijn) met een timing over de ganse duur van
het MJP (2020-2025) en prioritering van de acties. Wij kunnen immers niet alles tegelijk en prioritair
doen. Door de coronacrisis is de uitwerking van sommige acties vertraagd of uitgesteld, maar de
coronacrisis zal bepaalde acties mogelijks wel meer sneller en met meer prioriteit laten ontwikkelen en
ook een invloed hebben op de aanpassing van acties/creatie nieuwe acties bij de (jaarlijkse)
aanpassing van het meerjarenplan in het najaar.
Wat betreft armoedebestrijding en een sociaal beleid zijn er 2 beleidsdoelstellingen (BD) met
specifieke acties die hieronder ressorteren (dus niet alleen de BD1/4 waarnaar het raadslid verwijst
maar ook deze van de regierol van het lokaal bestuur op vlak van sociaal beleid BD 1/1)
BD 1/1, actieplan 1/1/1 met daaronder 7 acties waaronder de uitwerking van een
armoedetoets, het outreachend werken door medewerkers van het GBO (Geïntegreerd Breed
Onthaal) Demerland de acties die ontwikkeld worden door de eerstelijnszone Demerland op het vlak
van zorg, gezondheid en welzijn, een lokaal gezins- en gezondheidsbeleid.
BD 1/4, actieplan 1/4/1 en 1/4/2, met daaronder de acties van financiële hulpverlening van het
OCMW, bevorderen van kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting, aanbod van niet-financiële hulp- en
dienstverlening en hulpverlening in natura, en de tewerkstelling en maatschappelijke integratie van
kwetsbare personen
2. Concrete maatregelen
Wat betreft concrete maatregelen tijdens de corona-crisis, zijn er een aantal maatregelen genomen
rond het bereiken van kwetsbare doelgroepen :
Project opbellen van senioren : 65 vragen
11 keer een vraag om op regelmatige basis boodschappen te doen (hiervoor is steeds een vrijwilliger
gevonden)
18 keer hulp doorgestuurd naar thuisdiensten: hulp i.v.m. poetsen, onderhoud tuin, 1 keer personen
vervoer, 1 keer hulp zorgkas, 1 keer voetverzorging.
34 keer dat er iemand hen regelmatig belt om een babbeltje te doen (eenzaam) (er zijn hiervoor te
weinig vrijwilligers)

2 keer hulp om een belastingbrief in te vullen (nummer van FOD doorgegeven)
Nog niet alle senioren zijn opgebeld. Er moeten nog +/- 2000 mensen gebeld worden.
Vrijwilligersplatform Scherpenheuvel-Zichem Helpt
Aankoop van 77 laptops voor kinderen in kansarme gezinnen (inbreng van de stad aankoop
van 30 laptops)
Vrijetijdspakketten voor 129 kinderen van kwetsbare gezinnen (kinderen van gezinnen gekend
bij/door het OCMW) (voor een bedrag van 3.225 euro nl. 25 euro per pakket x 129 kinderen)
Uitvoering van diverse maatregelen op federaal en Vlaams niveau :
•
Extra toelage voedselhulp van 1.778 euro voor kwetsbare gezinnen die overgemaakt wordt
aan de voedselbank OLV Scherpenheuvel-Zichem (vast bureau 25/05),
•
“Coronasubsidies” van 8.888 euro voor het OCMW (KB 13/05/2020) : steunverlening aan
kwetsbare personen (met inkomstenverlies door corona) op het vlak van huisvesting, energie, psychosociale hulp en medische kosten
•
Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen : OCMW kan vanaf 01/06/2020 financiële steun voor
huurachterstal verlenen aan huurders op de private huurmarkt
•
Communicatie over federale en Vlaamse maatregelen op website stad en OCMW en
toepassing van deze maatregelen door steunverlening van het OCMW (op grond van inkomensverlies
wegens tijdelijke werkloosheid, wegvallen flexijobs, annulatie freelanceopdrachten) en
informatieverstrekking/doorverwijzing (o.m. coronamaatregelen voor water, energie, hypothecaire
lening, huisvesting, respijtdagen kinderopvang enz.)
3. Uitbouw Huis van het Kind.
Het fysiek peuterspeelpunt in de BKO Scherpenheuvel is momenteel gesloten door de coronacrisis.
De stuurgroep Huis van het Kind Scherpenheuvel-Zichem en Diest heeft zijn overlegmomenten stilaan
terug digitaal georganiseerd.
Ingrid heeft in de actie rond de verdere uitbouw van het Huis van het Kind voorzien :
Coördinatie van de partnerwerking door overlegmomenten, terugkoppelingen, uitbouw en
organisatie van een fysiek Huis van het kind
Coördinatie en uitwerking van diverse projecten Huis vh Kind : peuterspeelpunt, perinataal
netwerk, werking en ondersteuning kwetsbare gezinnen via brugfiguren
Faciliteren van laagdrempelige opvoedingsondersteuning door partners (Kind en Gezin,
Levensruimte, De Schommel, CAW enz.) en via vormingen opvoedingsondersteuning voor
kansengroepen (bv. via Altijd Geslaagd), Week van de opvoeding, projecten rond intrafamiliaal geweld
(CAW)
4. Opzoeken “verdoken” armoede
Outreachend werken : in het GBO 2020-2025 is o.m. voorzien om huisbezoeken uit te voeren
bij gerichte doelgroepen (ouderen, jongeren) met aandacht voor kwetsbare personen en gezinnen
GBO Demerland 2020-2025
•
GBO-medewerker wordt een vertrouwd gezicht en aanspreekpunt op diverse warme
vindplaatsen in de stad (voedselbank, peuterspeelpunt, buurthuis, jeugdhuis, Groenhoef,
Peeterskasteel, sociale economietewerkstellingen bv. Vlaspit, Kringwinkel enz.) en heeft signaal- en
toeleidingsfunctie naar hulp- en dienstverlening van OCMW, CAW, ziekenfondsen enz. met oog op
rechtendetectie en rechtenmaximalisatie van kwetsbare personen
•
Samenwerking met andere partners op vlak van zorg en welzijn en toeleiding/signaalfunctie
naar mekaar o.m. CAW, ziekenfondsen, huisartsen bv. uniform elektronisch aanmeldformulier van
kwetsbare personen is momenteel al in gebruik op de website van de eerstelijnszone Demerland
•
Samenwerking met CAW uitbouwen in functie van project rond lokale gezinscoaches
Signaalfunctie van eigen diensten naar sociale dienstverlening toe o.m. thuiszorg, dienst
personen met een handicap/pensioenen
Kwetsbare personen uit hun sociaal isolement halen via projecten van het lokaal sociaal
beleid : samen bewegen (fietsen, wandelen, petanquen, krolfen), kook-je-fit, bewegen op verwijzing,
dag van de mantelzorger, jaarlijkse actiedag verzet tegen armoede (bv. toneelvoorstellingen),
jaarlijkse uitstap met gebruikers van OCMW-dienstverlening, laagdrempelige ontmoetingsplaatsen (bv.
plaatsen met gratis koffie, volkstuinen) enz.
Inzetten op sociale cohesie en buurtwerking bv. buurtinitiatieven om buren met elkaar in
contact te brengen
5. Samenwerking met de scholen rond kinderarmoede

Zie aankoop laptops
De stad/OCMW heeft toelating gekregen van het informatieveiligheidscomité van de KSZ om
persoonsgegevens uit te wisselen tussen de gemeentelijke scholen en het OCMW voor wat betreft
ouders die te kampen hebben met onbetaalde schoolrekeningen en onbetaalde facturen van BKO. De
stad geeft hiervan signalen aan het OCMW, het OCMW zal deze ouders contacteren en huisbezoeken
afleggen en hulp- en dienstverlening aanbieden met een preventieve focus.
In de actie van het MJP rond een uitwerken van een lokaal gezinsbeleid is o.m. voorzien het
uitwerken van een lokaal overlegplatform (LOP) basisonderwijs met bijzondere aandacht voor
kwetsbare kinderen in het onderwijs en het afsluiten van een charter met de scholen voor de
begeleiding van kinderen uit kansarme gezinnen
Socio-culturele participatiepremie voor gezinnen en kinderen/jongeren in kansarmoede (reeds
jaren bij het OCMW een budget van 20.000 euro per jaar voorzien) met o.m. communicatie naar
scholen toe met oog op doorverwijzing, signaalfunctie naar het OCMW en andere hulpverlening toe
enz.
B2. Aanvullend agendapunt ingediend door raadslid Suzy Wouters betreffende lokale handel.
Het bijkomend agendapunt ingediend door raadslid Suzy Wouters betreffende lokale handel:
In het Meerjarenplan 2020-2025 bij de Doelstellingenboom Actie 1.4.2 lezen we :
Stimuleren van handelaars en ondernemers via ruimtelijke ordening, promotieactiviteiten en
netwerking.
Toelichting hierbij: “we profileren Scherpenheuvel-Zichem als winkel- en belevingsstad door de mix
tussen winkelketens en lokale handelaars en horeca te stimuleren o.a. door het aantrekkelijker maken
van de markt.
Samen met de lokale handelaars en de verschillende belangenorganisaties richten we een
overlegorgaan op dat het midden houdt tussen een praktische werkgroep en een formele adviesraad.
De ambitie van het Stadsbestuur is de Stad terug “aantrekkelijker” maken, ook om de lokale
handelaars /horeca te steunen.
Mijn vragen:
1)
Waarom is er dan nog geen zaterdagmarkt ook al is het toelaten van markten vanaf 18 mei
goedgekeurd door de Veiligheidsraad? Er zijn zelfs nog geen plannen…
2)
Kraampjes rond de Basiliek mochten eerst open, daarna weer niet…graag meer uitleg.
3)
Welke acties zijn reeds ondernomen om onze Stad terug meer leven in te blazen na de
voorstelling van het Meerjarenplan?
Is het overlegorgaan met de handelaars en belangenorganisaties reeds opgericht?
Het antwoord van de burgemeester Manu Claes namens het college van burgemeester en schepenen
op vraag 1 en 2:
1. De organisatie van onze markt is onderhevig aan een aantal strikte regels die moeten gevolgd
worden. Zo is een in- en uitgang verplicht met controle van het aantal toegelaten klanten ( maximum
320- 1 klant per 1,5 meter kraam). Ook moet de marktzone volledig afgesloten worden ( nadarwerfhekken) inclusief de toegangswegen op minstens 5 plaatsen. Die toegangen en de afgesloten
zone moeten bewaakt worden. Ook de ingang en uitgang moeten permanent bemand worden wat
heel wat man/vrouwkracht zal vragen.
Het open karakter van onze marktzone wordt nog versterkt door het feit dat in die zone heel wat
woningen gelegen zijn. Als alle inwoners buiten komen is een zeer groot deel van dat maximum van
320 bezoekers al bereikt.
Heel wat praktische en organisatorische problemen dus. Een eventueel alternatief op de
achterliggende parking aan den egger is ook niet evident :de ondergrond is niet geschikt en er is een
gebrek aan gepaste aansluitingen voor de elektriciteit.
De marktkramers zelf hebben bij monde van hun vertegenwoordigers in de Marktcommissie al laten
weten dat zij in deze omstandigheden liever geen markt hebben. Morgen hebben we nog een overleg
met hen om te verder te peilen naar hun inzichten. Voorlopig besluit van de crisiscel is te wachten op
een versoepeling van de opgelegde maatregelen.

2. Wat de kraampjes aan de basiliek betreft was het initieel de bedoeling om op te starten vanaf
Hemelvaartdag 21 mei. Een aantal kraampjeshouders hadden te kennen gegeven te willen openen.
Om de opening voor te bereiden werd hen de gids ambulante handel bezorgd met de opgelegde
richtlijnen waaraan ze moesten voldoen om te kunnen openen.
Zover is het niet gekomen. De groep kraampjeshouders heeft dan laten weten liever niet open te
doen. Dit om verschillende redenen: het niet kunnen voldoen aan de veiligheidsvoorschriften, een
tekort aan toiletten, beter samen opstarten met de horeca.
Uiteindelijk werd in de crisiscel besloten om een nieuwe beslissing van de Nationale Veiligheidsraad
met een versoepeling van de maatregelen af te wachten en in functie daarvan een beslissing te
nemen.
Het antwoord van schepen Kris Peetermans namens het college van burgemeester en schepenen op
vraag 3:
Ik heb met enige verbazing uw vraagstelling gelezen; alsook het artikel in het laatste nieuws waar u
stelt dat in Scherpenheuvel-Zichem ‘niets’ gebeurt, niets voor de mensen, niets voor ondernemers,
niets voor kansengroepen,… hoewel voor deze laatste een duidelijk betoog van de bevoegde schepen
geldt. Ook in coronatijden gebeurt er … niets!
Ik ga met mijn collega schepen Inne Pauwels, dan toch even in conclaaf om mij ervan te verzekeren
waar al het geld van onze begroting naartoe is gevloeid de afgelopen jaren.
Er is in vorige legislaturen wel degelijk geïnvesteerd in onze openbare ruimte, in ons cultuurhistorisch
patrimonium en toerisme, in cultuur, … en zo verder. Wat onze stad maakt tot wat het nu is. Dit
omvat:
Scherpenheuvel : het bekendste bedevaartsoord van België;
De abdij van Averbode : als regionale baken van traditie, groen en rust;
Zichem : bakermat van de lage landen met de witte van Zichem en de mannekes van plezier
als boegbeelden.
Dit samen met de andere deelgemeenten maakt onze stad tot wat Scherpenheuvel-Zichem nu is.
Mocht er in het verleden geen visie uitgewerkt zijn, geen partnerschappen aangegaan zijn, niet hard
gewerkt zijn door onze administratie, hadden we nu minder problemen:
geen terrassen om te herschikken tijdens de heropstart van HO.RE.CA.;
geen speeltuintjes om af te zetten tijdens deze crisis;
geen cultuurhuis om te sluiten;
geen toezicht op petanqueterreinen of skateterreinen;
…
Ik geef u dan ook graag een update specifiek voor een aantal zaken in het kader van de MJP 20202025 dat goedgekeurd werd op de GR van december 2019:
Oprichting Middenstandsraad
Een eerste overleg werd gepleegd met de dienst en het nieuwe afdelingshoofd. Voorheen gebeurde
dit o.b.v. gesprekken met de voorzitters van de belangengroepen.
Een oproep via de stadsinfo leek ons opportuun. Dit wordt dan ook bewerkstelligd na corona, hoewel
onze database een update kende tijdens corona en deze in contacten (vnl. e-mailadressen) werd
verdubbeld. Ook dit kanaal kan worden aangewend.
Nieuwe website
Een platform voor zelfstandigen zal worden voorzien voor stadspromotie van onze lokale handel.
Daarbij wordt ook nagedacht over een specifieke nieuwsbrief die via registratie kan worden bekomen.
Dit heeft niet alleen een communicatief doel maar het brengt ook nieuwe zelfstandigen in kaart, die nu
niet bereikt worden doordat er geen meldingsplicht bestaat t.o.v. onze stad. Het is dus moeilijk om
gegevens te vergaren. Een feit waar ik al jaren voor pleit tijdens de economische ronde
tafelgesprekken van FOD Economie, Vlaio en provincie Vlaams-Brabant.
Dit loopt tevens vertraging op wegens corona.
Door deze crisis werd wel reeds een katern voorbereid op de huidige webstek onder het mum van
‘shop local’; ook het www.vlaanderenonline.be was een handig hulpmiddel voor extra promotie van de
aangepaste dienstverlening van onze ondernemers tijdens de lock down.
-

Aanstellen van stadspromotor

Corona heeft deze aanstelling danig in haar greep. We moeten zelfs op zoek naar nieuwe juryleden;
geen tijd meer in de relance zo blijkt, wat uiteraard begrijpelijk is. We stellen ook hier alles in het werk
om deze vacature snel ingevuld te krijgen. Er waren hiervoor zeker kandidaten genoeg.
Erfgoedwandeling Zichem
Dit is een project ter stimulatie van toerisme, welk opportuniteiten inhoudt voor onze lokale
ondernemers. Het project zal half september opstarten en brengt Zichem’s troeven met elkaar in
verbinding : de maagdentoren – marktplein – kerk – de boot – huize Ernest Claes.
Heraanleg parking Mariahal
Dit kadert in het project poort Scherpenheuvel en zal de parking achter de Mariahal sterkt
opwaarderen en uitbreiden ook. Iets wat ook het winkelgebeuren en toerisme ten goede komen. De
aannemer is gestart, zelfs vervroegd omwille van Corona. Het project zou ten laatste 1 september
rond moeten zijn.
Ik denk dus dat er heel wat op stapel staat waar ieder vruchten kan van plukken.
Corona heeft onze normale levensloop en vooropgestelde planning enigszins in de war gestuurd en in
het kader van deze crisis hebben we dan ook uitgebreid geanticipeerd op alle mogelijke domeinen.
Een eerste reeks maatregelen werd op de vorige GR van april goedgekeurd t.b.v. onze inwoners,
ondernemers en verenigingen. Wij blijven de versoepelingen van nabij opvolgen en trachten
oplossingen aan te reiken conform COVID 19 maatregelen en de richtlijnen van hogere overheden.
Onze ondernemers zijn hierbij dan ook uitgebreid geïnformeerd, er werden tools aangereikt en
logistiek ondersteund waar nodig. De aangekondigde versoepelingen verliepen dan ook veelal
zonder problemen. Niet alleen de huidhonger is groot maar ook de ondernemingszin, ook al zijn er
beperkingen en blijft er enige angst.
In de toekomst willen we dan ook alles op alles zetten opdat alle facetten van onze gemeenschap in
alle veiligheid kunnen handelen.
Zo ook onze ondernemers waar we via overleg tot oplossingen zullen moeten komen. We kijken dan
ook uit naar de heropstart van de HO.RE.CA., onder welke voorwaarden dit zal zijn en zullen hen
daarbij steunen in ruimte, op financieel en logistiek gebied.
Zoals gezegd is dit slechts een deel van het pakket; elke schepen buigt zich momenteel over zijn of
haar bevoegdheden.
B3. Aanvullend agendapunt ingediend door raadslid Suzy Wouters betreffende het opstarten
van een werkgroep om voorstellen uit te werken om op economisch en toeristisch vlak de
gevolgen van de Covid-19-epidemie aan te pakken.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het voorstel ingediend door raadslid Suzy Wouters:
‘Opstarten van een werkgroep : Breed overleg met alle geïnteresseerde raadsleden boven de
partijgrenzen heen.
Een overleg over de partijgrenzen heen, aangaande de maatregelen die door de Stad dienen
genomen te worden om door de corona-crisis te komen.
Meerderheid samen met de oppositie met als DOEL : samen te brainstormen om onze lokale
handelaars en horeca optimaal te ondersteunen.
Deze overlegmomenten moeten georganiseerd worden op regelmatige basis in een besloten
vergadering.
Voorstel van beslissing:
Artikel 1. De gemeenteraad vraagt aan het Schepencollege een breed overleg samen te roepen met
alle partijen uit de gemeenteraad met als doel samen na te denken en samen voorstellen uit te werken
om op economisch en toeristisch vlak de gevolgen van de Covid-19-epidemie aan te pakken.’
Gelet op het antwoord van schepen Kris Peetermans namens het college van burgemeester en
schepenen:
‘Bedankt voor uw voorstel. Wij zullen hier niet op ingaan daar wij denken dat dit orgaan, de
gemeenteraad, in alle openheid en transparantie, onze beslissingen i.k.v. de aanpak van de crisis en
de relance moeten kunnen bestendigen.
Bijkomende overlegmomenten, naast die van de huidig crisiscel, die stilaan zal omvormen naar een
overleg van (her)opleving, zien wij gezien de omvang niet zitten.

Het is aan het college en meer bepaald de verantwoordelijkheid van elke (vak)schepen de
verschillende domeinen af te toetsen aan de realiteit heden en post corona, samen met de
administratie.
Lokale economie is belangrijk, heel belangrijk, maar het is slechts één aspect van onze gemeenschap.
Wij houden ons eraan dit democratische orgaan dan ook optimaal op de hoogte te brengen en onze
beleidskeuzes ter goedkeuring voor te leggen.
Het staat elk gemeenteraadslid vrij om hierin te participeren. Binnen dit orgaan kan openlijk
gecommuniceerd worden; ook per mail ongeacht wel tijdstip. U hoeft dus geen gemeenteraadszitting
af te wachten voor een idee naar voren te brengen. Het logboek is hiervoor in eerste instantie ter
beschikking gesteld.
Wij gaan dus niet in op uw voorstel; wel willen wij het resultaat van uw brainstorm aftoetsen en
eventueel omzetten naar acties binnen onze MJP.’
Gelet op de bespreking;
Ja:
Kris Peetermans, Allessia Claes, Suzy Wouters, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Manu Claes, Lieve Renders, Nico Bergmans, Marie Jeanne Hendrickx,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe
Onthouding:
Christini Gounakis, Rita Devos
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad stemt niet in met de oprichting van een werkgroep om voorstellen uit te
werken om op economisch en toeristisch vlak de gevolgen van de Covid-19-epidemie aan te
pakken.
M1. Mondelinge vraag van raadslid Suzy Wouters betreffende de verkeerssituatie aan
Delhaize/Aveve op de Mannenberg.
Mondelinge vraag van raadslid Suzy Wouters betreffende de verkeerssituatie aan Delhaize/Aveve op
de Mannenberg:
Er zijn enkele verkeerstechnische knelpunten die zich voordoen rond parking van de winkels van
Delhaize en Aveve. Wij hebben hierover een mondelinge vraag gesteld op de gemeenteraad van
oktober 2019.
Volgens Schepen Bergmans zou hierover een overleg plaats hebben in februari.
Is dit overleg door gegaan? Zo ja, wat is de stand van zaken? Zo neen, wordt er nog iets
ondernomen?
Antwoord van schepen Nico Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
Het overleg is nog niet doorgegaan. De verantwoordelijke van AWV heeft ons de contactgegevens
gevraagd van Aveve/Delhaize om een overleg te plannen, maar navraag leert dat dat nog niet is
gebeurd. Een herinneringsmail onzentwege is verstuurd en wij zullen zelf opnieuw aandringen op
overleg.
M2. Mondelinge vraag van raadslid Suzy Wouters omtrent afvalzakken voor wegwerpluiers en
incontinentiemateriaal.
Mondelinge vraag van raadslid Suzy Wouters omtrent afvalzakken voor wegwerpluiers en
incontinentiemateriaal:
Ecowerf heeft op hun recyclageparken geen containers om wegwerpluiers en incontinentiemateriaal
afzonderlijk van het restafval op te vangen. Anderen afvalverwerkingsbedrijven hebben dit vaak wel
zoals Suez die in Aarschot het afval verwerken. Kan vanuit de gemeente de vraag aan Ecowerf
gesteld worden om dit ook te organiseren? 12% van het restafval bestaat uit luiers en onderleggers en

wordt momenteel verbrand. Voor deze restfracties is OVAM een oplossing aan het zoeken om
milieuvriendelijker te kunnen werken en indien mogelijk een recyclageproces te ontwikkelen.
Bovendien is het een grote kost voor personen met incontinentie en gezinnen met jonge kinderen om
luiers bij het restafval te gooien gezien het gewicht en de hoeveelheid ervan. Door dit afval apart te
behandelen zou hiervoor een voorkeurtarief kunnen voorzien worden en in het beste geval gratis witte
zakken zoals in Aarschot.
Wat is het standpunt van de Schepen?
Antwoord van schepen Nico Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
Indien er technisch relevante procedés komen om een fractie apart te benaderen zullen wij hierin
zeker meestappen. We zullen aan Ecowerf vragen of er hierrond een timing is voorzien.
Schepen Marie Jeanne Hendrickx geeft namens het college van burgemeester en schepenen
toelichting aan de hand van het bestaande reglement voor een incontinentietoelage.
Wat
Personen met incontinentieproblemen worden vaak ook geconfronteerd met hogere kosten voor
huisvuilophaling. Zij kunnen bij het OCMW terecht voor een incontinentietoelage.
Voorwaarden





de zorgbehoevende is een inwoner van Scherpenheuvel-Zichem
de zorgbehoevende heeft chronische incontinentieproblemen
de zorgbehoevende heeft recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming van het RIZIV
de zorgbehoevende is niet permanent opgenomen in een instelling, ziekenhuis of een
woonzorgcentrum

Procedure
U vraagt de toelage aan bij het Sociaal Huis. Na goedkeuring van de aanvraag door het vast bureau
wordt de toelage gestort op de Diftarrekening van de betrokken persoon of van het betrokken gezin.
Download het aanvraagformulier.
Wat meebrengen?
 identiteitskaart zorgbehoevende
 bewijs van
 ofwel het forfait incontinentiemateriaal van het ziekenfonds
 ofwel het forfait onbehandelbare incontinentie van het ziekenfonds
 ofwel het incontinentieforfait van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
 laatste betalingsuitnodiging of factuur Diftar
Bedrag
50 euro per persoon voor de periode van 1 januari tot en met 31 december.
Wordt geplaatst op de diftarbak.

M3. Mondelinge vraag van raadslid Rudi Vancauwenbergh omtrent het onderhoud van de
kerkhoven.
Mondelinge vraag van raadslid Rudi Vancauwenbergh omtrent het onderhoud van kerkhoven:
Wij zijn gaan kijken op het kerkhof in Scherpenheuvel nadat boze inwoners ons gecontacteerd hebben
over de schandalige staat van onderhoud op het kerkhof. Er zijn mensen die met de tranen in de ogen
staan omtrent de toestand aldaar. Zij willen meer respect voor hun dierbare overledenen. Voor
gemeenteraadsleden die niet op de hoogte zijn hebben wij enkele foto’s beschikbaar. Ook hebben we

opgevangen dat op het kerkhof in Averbode nieuwe bomen aangeplant zijn. Blijkbaar zijn die nu
volledig dor aangezien ze geen water gekregen hebben. Wat was het kostenplaatje hiervan?
Op de gemeenteraad van 23 april is de goedkeuring gegeven om het onderhoud van onder andere de
kerkhoven uit te besteden. Wat is de stand van zaken? Is daar momenteel nu niemand meer mee
bezig? De situatie is schrijnend!
Antwoord van schepen Nico Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
Het kostenplaatje wordt opgevraagd en zal bezorgd worden.
De aanbesteding is lopende en vanaf 1 juli zal het onderhoud van de kerkhoven uitbesteed zijn. Tot
dan doen we dit met onze eigen mensen. Ze zijn er momenteel trouwens aan bezig.
M4. Mondelinge vraag van raadslid Christini Gounakis betreffende de verkeerssituatie
Schuurweg en Tuinwijk te Testelt.
Mondelinge vraag van raadslid Christini Gounakis betreffende de verkeerssituatie Schuurweg en
Tuinwijk te Testelt:
Is de vraag tot het instellen van plaatselijk verkeer in de Verkeerscel al besproken?
Antwoord van schepen Nico Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
Aan de politie is gevraagd nazicht te doen naar het zware verkeer in de straat. De omvorming naar
plaatselijk verkeer is nog niet besproken.
M5. Mondelinge vraag van raadslid Christini Gounakis omtrent het Sigmaplan en de gevolgen
voor de inwoners.
Mondelinge vraag van raadslid Christini Gounakis omtrent het Sigmaplan en de gevolgen voor
inwoners:
In januari vroeg sp.a naar de stand van zaken met betrekking tot de werken in het kader van het
Sigmaplan.
Vandaag vragen wij een update:
- hoever staat het met de intekening op de kadasterplannen
- zijn er meer details gekend
- werden bouwplannen ingediend
- zijn er intussen vergunningen lokaal of bovenlokaal aangevraagd of toegekend
Antwoord van schepen Nico Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
Momenteel ligt het RUP ter inzage als openbaar onderzoek. Het verdient zeker aanbeveling om dit te
komen inkijken. Het concrete plan in de zone achter uw woning hebben wij nog niet in ons bezit. Er is
hier de laatste maanden ook geen overleg over geweest, alleen over de organisatie van het openbaar
onderzoek.
M6. Mondelinge vraag van raadslid Christini Gounakis omtrent de droogte.
Mondelinge vraag van raadslid Christini Gounakis omtrent de droogte:
Experten slaan alarm over het tekort aan water. Dat dit verregaande gevolgen heeft voor de natuur is
onbetwistbaar. Maar ook de mens zal zich moeten aanpassen aan de situatie van droogte. Op de
website van de gemeente is het artikel van het provinciebestuur overgenomen, inclusief het besluit
van de gouverneur waarin een lijst van handelingen opgenomen is die nu niet mogen gesteld worden.
Vraag

1. Kan het gemeentebestuur de communicatie hierrond niet verbeteren? Een eigen duidelijke
berichtgeving waarbij niet moet doorgeklikt worden om te weten te komen wat al dan niet in periodes
van droogte kan gedaan worden lijkt ons een minimum om onze inwoners te informeren.
2. Omdat de impact van de droogte zowel op de natuur als op het leven van de mens zo groot is, moet
het respecteren van de genomen of nog te nemen maatregelen afgedwongen kunnen worden zo niet
zullen ze een maat voor niets zijn.
Hoe denkt het bestuur de maatregelen af te dwingen?
Antwoord van de burgemeester Manu Claes namens het college van burgemeester en schepenen:
1. De berichten zijn zowel op de website als op de facebookpagina van de stad gepubliceerd. Als de
bezoeker klikt op de rubriek nieuwsberichten en dan op ‘lees meer’ wordt er gelinkt naar de website
van Vlaams-Brabant waar de bezoeker ook het besluit van de gouverneur kan raadplegen. Wat de
facebookpagina betreft, als men klikt op de link onderaan komt hij op de website van Vlaams-Brabant
waar ook het besluit van de gouverneur kan geraadpleegd worden. Sneller kan het niet denk ik.
Het bericht over het captatieverbod hebben we op vrijdag 22.05. 2020 ontvangen. De dienst
communicatie heeft dit bericht maandag op de website en facebook van de stad geplaatst. Het bericht
over het verbod om drinkwater te gebruiken voor niet essentiële toepassingen hebben we op zaterdag
23.05. 2020 ontvangen. Dit bericht werd op zondag 24.05.2020 op de website en op facebook
geplaatst.
2. De politie Demerdal DSZ heeft eveneens de besluiten van de gouverneur ontvangen. De ploegen
houden hier toezicht, in de uitvoering van hun gewone opdrachten. Er zijn nog geen Pv’s gemaakt
voor overtredingen van de besluiten. Mogelijk sancties zijn: een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen
en/of een geldboete van 26 tot 200 euro.
M7. Mondelinge vraag van raadslid Christini Gounakis omtrent jongeren in zomerverlof.
Mondelinge vraag van raadslid Christini Gounakis omtrent jongeren in zomerverlof:
De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn recent versoepeld. Met de
zomervakantie voor de deur is er dringend een plan nodig om onze inwoners een zicht te geven op
wat op hen afkomt.
Vraag
Heeft het bestuur een zicht op/een plan voor onze jongeren? Hoe moeten onze tieners zich tijdens de
zomervakantie bezighouden?
Antwoord van schepen Inne Pauwels namens het college van burgemeester en schepenen:
Eergisteren is er een overleg geweest met alle vrijetijdsdiensten. Dit om te zien wie wat organiseert,
hoe we alles gaan organiseren, waar we eventueel (dienstoverschrijdend) kunnen samenwerken en
om bepaalde knopen door te hakken, bv. zomerbrochure.
De moeilijkheid is echter dat er van hogerhand duidelijke richtlijnen zijn gekomen voor de jeugdsector
wat betreft dagaanbod en speelpleinwerking (dat is voor ons de knuffel- en grabbelpas en plein op
wielen) maar voor sport en kinderopvang is er nog onduidelijkheid. Dat heeft natuurlijk zijn weerslag
op onze activiteiten omdat er vaak een combinatie is met de opvang.
We zullen ook nog moeten bekijken welk van de geplande activiteiten kunnen behouden blijven. De
uitstappen die voorzien waren gaan we cancellen. Bij andere activiteiten moet rekening gehouden
worden met de richtlijnen: bubbels van max. 50 deelnemers (kinderen, begeleiding en omkadering).
Dat maakt dat we extra monitoren nodig hebben (iedere week in totaal 18 begeleiders). Met de 3
animatoren en 2 hoofdanimatoren zoals anders zullen we er nu zeker niet komen en we betwijfelen
dan ook dat we alle initiatieven kunnen laten doorgaan zoals gepland. We lanceren de komende
weken sowieso nog een extra oproep om begeleiding te vinden. We hadden ook een aantal externe
workshops ingepland, maar ook die gaan we annuleren aangezien er externen dan binnen de bubbel
terechtkomen, hetgeen wordt afgeraden.

Op 4/6 zitten de diensten terug samen en hopelijk is er tegen dan duidelijkheid wat sport en de
kinderopvang betreft zodat ze weten wat ze al dan niet mogen/kunnen doen zodat er een gezamenlijk
dossier voor de zomervakantie kan worden voorbereid en voorgelegd aan het CBS de week nadien.
We beseffen dat de communicatie laste-minute gaat zijn, maar we zijn van het principe dat we beter 1
keer duidelijk communiceren dan dat we achteraf voortdurend aanpassingen moet doorvoeren.
Dus: we verwachten tegen half juni een definitief programma op poten te hebben waar we mee naar
buiten kunnen komen.
Los daarvan zullen de 6 tot 12jarigen die op ons grondgebied wonen (1.624) van ons een “Blijf-in-jebuurt-doe-boekje” krijgen. In dat boekje staan 60 leuke ideeën, activiteiten en anti-verveeltips … Dit
lijkt ons wel een leuk extraatje voor de kinderen van S-Z.
M8. Mondelinge vraag van raadslid Rita Devos omtrent sociale huisvesting.
Mondelinge vraag van raadslid Rita Devos omtrent sociale huisvesting:
Graag een update over onze vraag over de situatie van de sociale huisvesting.
Antwoord van schepen Nico Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
Deze middag net een overlegvergadering gehad. Ik bezorg de stavaza aan alle raadsleden.
M9. Mondelinge vraag van raadslid Rita Devos omtrent parkeerplaatsen op de markt in Zichem.
Mondelinge vraag van raadslid Rita Devos omtrent parkeerplaatsen op de markt in Zichem:
Op de raad van december vorig jaar heb ik de vraag gesteld over de 2 parkeerplaatsen laden en
lossen op de markt in Zichem. Is hier al een beslissing in genomen?
Antwoord van schepen Nico Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
Neen, we gaan dit bekijken in functie van het parkeren in Zichem/markt Zichem in het algemeen.
M10. Mondelinge vraag van raadslid Alex Van Nijlen omtrent de aanleg veilig fietspad
Nieuwstraat.
Mondelinge vraag van raadslid Alex Van Nijlen omtrent de aanleg veilig fietspad Nieuwstraat:
In het verleden (2010) is er de vraag gewest om in de Nieuwstraat Testelt een fietspad aan te leggen.
Actie is toen door stadsbestuur opgestart maar door gebrek aan financiële middelen om alle kosten
zelf te dragen is toen aan de bewoners een schrijven gericht om gratis grond af te staan.
Aangezien er geen akkoord was voor deze gratis grondafstand werd deze actie in 2016 afgesloten. (
Referte: evaluatie meerjarenplan 2014-2019).
Nu er opnieuw meer geld zal worden vrijgegeven voor aanleg van fietspaden in Vlaanderen kan dan
het stadbestuur opnieuw de procedure starten voor de aanleg van een veilig fietspad in de
Nieuwstraat.
Antwoord van schepen Nico Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
Als ik nog 1 fietspad zou mogen aanleggen, dat zou het dat in de Nieuwstraat zijn, en niet omdat ik
daar dichtbij woon. De actie is toen stopgezet omdat bleek dat er in de Nieuwstraat nog geen
rooilijnen waren. Wij vragen inderdaad altijd gratis grondafstand in zulke gevallen, dat soort dossiers

passeren hier vaak. Had niks te maken met geldgebrek. Volgende maand staat er een eerste fase van
een planning in functie van het het decreet op de gemeentewegen op de planning: de trage wegen.
De tweede fase zal gaan om alle rooilijnen van de bestaande openbare wegen te realiseren. Zoals
bijvoorbeeld in de Nieuwstraat. Aansluitend pikken we dat dossier terug op.
M11.

Mondelinge vraag van raadslid Alex Van Nijlen omtrent de financiële kost van Covid-19.

Mondelinge vraag van raadslid Alex Van Nijlen omtrent de financiële kost van Covid-19:
Heeft het stadsbestuur al een zicht op de financiële kost die de Covid-19 met zich meebrengt en
welke zijn de oplossingen om dit op te vangen.
Antwoord van schepen Inne Pauwels namens het college van burgemeester en schepenen:
Alle corona-gerelateerde uitgaven worden op 1 budgetsleutel geboekt. Het bedrag van de tot nu toe
gemaakte bestelbonnen bedraagt +/- € 18.000. Dit behelst o.a. een aantal uitgaven i.k.v. de heropstart
van de scholen, zoals gelaatsmaskers voor de leerkrachten, voorhoofdthermometers, we hebben ook
mondmaskers, schorten en handschoenen aangekocht voor de verzorgenden van het OCMW. In
voormeld bedrag zit ook alcoholgel, PVC-platen en plexiglas, drukwerk en enveloppen voor de
bedeling van de mondmaskers bestemd voor de inwoners.
Daarnaast zijn er nog bestelaanvragen die moeten worden goedgekeurd voor een totaal bedrag van
+/- € 15.000.
De grote kost, nl. de mondmaskers voor onze inwoners, die we besteld hebben via Interleuven, moet
nog komen. Die kost zal zich boven de € 100.000 situeren.
Het overzicht van uitgaven zal sowieso periodiek worden bijgewerkt o.b.v. de info die op dat moment
beschikbaar is.
Naast onverwachte uitgaven, is er ook sprake van een derving aan inkomsten. Door de aanpassing
van een aantal belasting- en retributiereglementen ikv coronamaatregelen vorige GR, gaan we minder
ontvangsten hebben.
Aangezien we o.a. nog niet weten wanneer de zalen en sporthallen terug gebruikt kunnen worden of
wanneer de markten kunnen doorgaan en met hoeveel kramen dit gaat zijn, betreft het slechts een
ruwe schatting. We komen voorlopig op een totaal van om en bij de € 135.000. In dat bedrag is
abstractie gemaakt van de inschrijvingsgelden voor sport en jeugd aangezien langs de uitgavenzijde
de organisatiekosten ook wegvallen. Hetzelfde geldt voor de verkoop van soep in de school, het
middagtoezicht in de scholen, het takelen van voertuigen, waar er uitgaven tegenover staan die
wegvallen.
Ook op langere termijn verwachten we een inkomstendaling. Wat gaat de impact zijn op de
aanvullende personenbelasting want er zijn veel mensen die op economische werkloosheid zijn
terechtgekomen of misschien zelfs hun job hebben verloren? Gaan er meer mensen beroep moeten
doen op het OCMW voor bijkomende steun en hulp? Dat zijn allemaal zaken waar we nu nog geen
zicht op hebben …
M12. Mondelinge vraag van raadslid Allessia Claes omtrent de projectoproepen van Vlaams
minister Demir.
Mondelinge vraag van raadslid Allessia Claes omtrent de projectoproepen van Vlaams minister Demir:
Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir lanceerde onlangs via het Agentschap voor Natuur en
Bos drie projectoproepen om de natuur in Vlaanderen stevig vooruit te helpen. Particulieren,
ondernemers en lokale besturen konden tot 30 april 2020 een aanvraag indienen om in Vlaanderen
meer natuur te realiseren.

Tijdens de gemeenteraad van 23 april 2020 was het nog niet duidelijk of er een dossier zou ingediend
worden. Schepen Bergmans gaf aan dat de het stadpark eventueel in aanmerking zou kunnen komen
voor een subsidie voor aankoop of aanleg, maar dat het nog in onderzoek was.
Heeft de stad Scherpenheuvel-Zichem uiteindelijk een subsidiedossier ingediend voor het stadspark,
dat onder deze recente projectoproepen valt?
Antwoord van schepen Nico Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
Neen er is geen dossier ingediend. Ik vraag de reden nog even na (ambtenaar is momenteel op
verlof), maar ons dossier was ook nog onvoldoende concreet om nu aanspraak te maken op fondsen.
In de volgende jaren zijn hier zeker mogelijkheden.
M13.

Mondelinge vraag van raadslid Allessia Claes omtrent de Westelsebaan Averbode.

Mondelinge vraag van raadslid Allessia Claes omtrent de Westelsebaan Averbode:
Op dinsdag 25 februari 2020 heeft AWV op de Westelsebaan over een lengte van 200m een nieuwe
laag asfalt over de Westelsebaan gegoten. Het gedeelte tussen het restaurant Faubourg en de
Colruyt werd niet vernieuwd met asfalt. Hier liggen nog betonnen platen en dat zorgt voor
geluidshinder.



Wat is de reden dat dit stukje van de Westelsebaan (tussen het restaurant Faubourg en de
Colruyt) niet werd geasfalteerd?
Indien dit nog op de planning van AWV staat, wat is de timing?

Antwoord van schepen Nico Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
Dit heeft te maken met de wegopbouw en type verharding. Daar waar de toplaag in asfalt vernieuwd
werd, bestond de weg uiteraard reeds uit asfalt, het andere gedeelte is een klassieke betonbaan,
maar dit gedeelte werd een dik jaar geleden ook gefijnfreesd waardoor het rolgeluid en de trillingen
zijn afgenomen ten opzichte van de vroegere situatie. Het is wel zo dat de voegen tussen de
betonplaten op dit deel vrij breed zijn, waardoor het gewenste resultaat niet helemaal gehaald werd.
De heraanleg van de N212 staat in de lijst van aan te pakken projecten op het GIP. Dit is een lange
lijst en er is nog geen zicht op een concrete uitvoeringstermijn. Wij hebben al wel onze visie op een
heraanleg cfr structuurplan bezorgd aan AWV.
M14. Mondelinge vraag van raadslid Pieter Boudry omtrent mondmaskers voor
mantelzorgers.
Mondelinge vraag van raadslid Pieter Boudry omtrent mondmaskers voor mantelzorgers:
Enkele weken geleden heb ik de vraag gesteld aan de burgemeester & schepen van welzijn of er
mondmaskers zullen worden voorzien voor de Mantelzorgers in Scherpenheuvel-Zichem. Deze grote
groep van mensen staan net als alle verzorgend personeel in ziekenhuizen & woonzorgcentra
dagdagelijks in direct contact met de mensen die ze verzorgen, en kunnen onmogelijk de
afstandsregels naleven vb. omdat ze moeten helpen bij het eten geven, bij het wassen, bij het helpen
toilet maken, enz... en lopen daarom een enorm groot risico. Zij vallen niet onder de koepels van de
Ziekenhuizen om hun materiaal te krijgen, of de koepels van de woonzorgcentra, neen, zij rekenen
met andere woorden voor hun veiligheid op de nodige bescherming door het schepencollege &
burgemeester.
Ik heb als antwoord doorgekregen dat mijn vraag zou worden meegenomen in de besprekingen, maar
tot op vandaag heb ik hier jammer genoeg nog geen concreet antwoord nog plan op gezien of
doorgekregen. Er werd enkel een antwoord gestuurd "dat er verwezen wordt naar de mail die daarnet
werd verstuurd naar alle gemeenteraadsleden i.v.m. de bedeling van mondmaskers aan alle

inwoners". Hier vond ik geen concreet plan voor de mantelzorgers. Ook in het verslag van de crisiscel
staat dat dit punt "in uitvoering is", m.a.w. "nog niet werd uitgevoerd".
Daarom stel ik nogmaals enkele concrete vragen waar ik samen met de mantelzorgers van
Scherpenheuvel-Zichem graag een concreet antwoord op had gekregen:
> Hoeveel mantelzorgers zijn er geregistreerd in Scherpenheuvel-Zichem? Hoeveel mensen hebben
namelijk een nood om extra bescherming te krijgen.
> Krijgen onze mantelzorgers toegang tot meerdere specifieke beschermingsmaterialen, buiten die
enkele stoffen mondmasker die hopelijk binnenkort bij iedereen in de brievenbus zal belanden?
> Verzorgend personeel moet namelijk minimum een Type 2 chirurgisch masker dragen, Type 1
maskers zijn voor verzorgend personeel ontoereikend. Beschermend materiaal zoals een
mondmasker mag ook maar beperkte tijd worden gebruikt, zodat voldoende moeten worden voorzien
per mantelzorger.
> Wat krijgen ze? Krijgen ze chirurgische mondmaskers? Latex-vrije handschoenen? Beschermende
schorten? Face-shields? Waar mogen ze allemaal op rekenen?
> Wanneer krijgen ze het nodige beschermend materiaal? Vanaf welke dag en uur kunnen ze rekenen
op bescherming?
> Hoe wordt dit georganiseerd qua aanvraag, bedeling, ophaling? Wat is het process? Kunnen zij vb
terecht bij het sociaal huis of stadhuis om dit op te halen? Kunnen ze dit reserveren? Wordt dit bij hun
thuis geleverd?
> Wanneer voorziet u om deze doelgroep te bereiken met antwoorden op bovenstaande en via welke
communicatiekanalen?
Antwoord van de burgemeester Manu Claes namens het college van burgemeester en schepenen:
Vooreerst wil ik even voor de duidelijkheid de definitie geven van mantelzorg: mantelzorg is de zorg
voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden,
kennissen en buren. Kenmerkend voor mantelzorg is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de
mantelzorger en diegene voor wie hij of zij zorgt.
Voor mantelzorg in tijden van Corona heeft de Vlaamse Overheid richtlijnen uitgevaardigd, de laatste
dateren van 15 mei 2020.
Ik geef ze even samengevat mee:
Hoe de zorg organiseren:
- behoud zo veel als mogelijk 1,5 m afstand, tenzij dit niet gaat (vb hulp bij wassen)
- beperkt het aantal mensen dat op bezoek komt: als de zorgvrager waar de mantelzorger tot een
risicogroep behoort, stelt de mantelzorger bezoek van kinderen best nog even uit
- schakel hulp in van professionele zorgverstrekkers (thuisverpleging, gezinszorg,…)
Hygiënische maatregelen
Goede handhygiëne, wassen/ontsmetten voor en na bezoek aan de zorgvrager, als er contact
is geweest met lichaamsvochten, bloed, slijm en nadat de mantelzorger of de zorgvrager geniest of
gehoest hebben
Bedek neus en mond met een papieren zakdoek als je moet niezen, snuiten, hoesten. Gooi
zakdoek in de vuilbak. Indien geen zakdoek voorhanden: hoest of niest men in j elleboog, hetzelfde
geldt voor de zorgvrager.
Raak zo weinig mogelijk ogen/neus/mond aan
In de richtlijnen voor mantelzorgers van de Vlaamse Overheid wordt dus niet gesproken van het
gebruik van beschermingsmateriaal (zoals mondmaskers, handschoenen, schorten, face-shields,…),
net omdat mantelzorgers tot de ‘bubble’ van de zorgvrager behoren omwille van het feit dat zij een
naaste zijn van de zorgvrager
Ik beantwoord verder je volgende vragen
> Hoeveel mantelzorgers zijn er geregistreerd in Scherpenheuvel-Zichem? Hoeveel mensen hebben
namelijk een nood om extra bescherming te krijgen.
Tot op heden is er geen ‘officiële’ registratie van het aantal mantelzorgers.
Er is in oktober 2019 wel een wet Mantelzorg van M. De Block goedgekeurd die mantelzorgverlof en
registratie van mantelzorgers moet mogelijk maken, maar de uitvoering van deze wet laat op zich
wachten/ het uitvoeringsbesluit (KB) is er nog niet.
De gemeente geeft wel een mantelzorgpremie, maar omwille van de voorwaarden die gekoppeld zijn
aan de uitbetaling van deze premie, worden hier lang niet alle mantelzorgers mee bereikt. Zo wordt de
gemeentelijke mantelzorgpremie niet toegekend aan zorgbehoevenden die recht hebben op het

budget zwaar zorgbehoevenden van de Vlaamse sociale bescherming (de vroegere zorgverzekering,
130 euro per maand), maar die wel zorgbehoevend zijn. Onze premie is dus corrigerend op deze van
de Vlaamse Overheid. Bovendien wordt de gemeentelijke mantelzorgpremie niet uitbetaald aan de
mantelzorger, maar aan de zorgbehoevende. Deze kan dan zelf beslissen, in het kader van wat men
noemt het empowerment van de mensen met zorg (het zelf in roer nemen van de zorg) aan welke
mantelzorger financiële tussenkomst wordt gegeven. Omwille van het feit dat wij de gemeentelijke
mantelzorgpremie uitbetalen aan de zorgvrager en niet aan de mantelzorger hebben we geen
overzicht van de mantelzorgers. Los van het feit dat we met de premie als het ware niet alle
mantelzorgers ‘dekken’, kan het bovendien zijn dat een zorgbehoevende die een gemeentelijke
mantelzorgpremie krijgt meerdere mantelzorgers heeft, bijvoorbeeld: twee kinderen (mantelzorgers)
die zorgen voor behoeftige ouders.
> Krijgen onze mantelzorgers toegang tot meerdere specifieke beschermingsmaterialen, buiten die
enkele stoffen mondmasker die hopelijk binnenkort bij iedereen in de brievenbus zal belanden?
Mantelzorgers krijgen (net omdat we niet weten wie allemaal mantelzorg opneemt) zoals alle inwoners
een stoffen mondmasker van de gemeente.
> Verzorgend personeel moet namelijk minimum een Type 2 chirurgisch masker dragen, Type 1
maskers zijn voor verzorgend personeel ontoereikend. Beschermend materiaal zoals een
mondmasker mag ook maar beperkte tijd worden gebruikt, zodat voldoende moeten worden voorzien
per mantelzorger.
Zoals hoger gesteld: mantelzorgers zijn naasten van de zorgvragers, zijn geen professionele
zorgverstrekkers, en hiervoor zijn andere richtlijnen van toepassing dan voor professionele
zorgverstrekkers. Zie ook onderstaande vragen
> Wat krijgen ze? Krijgen ze chirurgische mondmaskers? Latex-vrije handschoenen? Beschermende
schorten? Face-shields? Waar mogen ze allemaal op rekenen?
> Wanneer krijgen ze het nodige beschermend materiaal? Vanaf welke dag en uur kunnen ze rekenen
op bescherming?
> Hoe wordt dit georganiseerd qua aanvraag, bedeling, ophaling? Wat is het process? Kunnen zij vb
terecht bij het sociaal huis of stadhuis om dit op te halen? Kunnen ze dit reserveren? Wordt dit bij hun
thuis geleverd?
> Wanneer voorziet u om deze doelgroep te bereiken met antwoorden op bovenstaande en via welke
communicatiekanalen?
Het is wel een goede suggestie om de richtlijnen Vlaamse Overheid op te nemen in ons gemeentelijk
infoblad en op de website, zodat de mantelzorgers in onze gemeente goed geïnformeerd zijn.
M15. Mondelinge vraag van raadslid Pieter Boudry omtrent het voorzien van een
agendapunt: Toelichting Corona-aanpak.
Mondelinge vraag van raadslid Pieter Boudry omtrent het voorzien van een agendapunt: Toelichting
Corona-aanpak:
We dringen er met de N-VA fractie op aan om tijdens de eerst volgende gemeenteraden een
agendapunt te voorzien waar we de Corona-Crisis kunnen bespreken. Agendapunt: Toelichting
Corona-Aanpak.
Binnen dit agendapunt kan toelichting worden gegeven bij de impact van corona op het grondgebied
Scherpenheuvel-Zichem, de genomen maatregelen, de evaluatie van de genomen maatregelen, de
geplande maatregelen binnen de korte & lange termijn. Dit laat iedereen binnen de gemeenteraad toe
een inzicht te krijgen wat de prioriteiten zijn van dit stadsbestuur, wat de problemen zijn waar we als
gemeente mee worden geconfronteerd, en hoe we dit als samenleving kunnen en moeten aanpakken.
Het laat ons toe om de stand van zaken te zien van
1) het exit-plan voor Scherpenheuvel-Zichem
2) het relance-plan voor Scherpenheuvel-Zichem
Antwoord van de burgemeester Manu Claes namens het college van burgemeester en schepenen:
Corona zorgt voor een nooit geziene crisis die ons in de toekomst stelt voor een groot aantal
maatschappelijk uitdagingen. Momenteel gaat alle aandacht uit naar de exit uit deze crisis. De
crisiscel en het bestuur hebben daarmee op dit ogenblik de handen vol en dat zal de komende weken
en maanden niet anders zijn. Zoals vorige gemeenteraad afgesproken krijgt elk raadslid een beknopt

verslag van de werkzaamheden toegestuurd en kan zich daarover informeren en ook hierover vragen
stellen, zowel mondeling als schriftelijk en dat gebeurt ook. Volgende stap zal de relance zijn met
opties voor de middellange en lange termijn.
De impact op het budget en de meerjarenplanning zal er ongetwijfeld zijn zowel qua ( gewijzigde)
doelstellingen als qua financiële impact. Ook zullen heel wat beleidsdossiers die corona gerelateerd
zijn de komende maanden op deze gemeenteraad verschijnen. Mogelijkheden genoeg dus voor de
raadsleden om hier een inbreng te doen. Een aparte agendering zal hier echt niet nodig zijn.

De voorzitter van de gemeenteraad sluit de vergadering om 23.56 uur.
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