NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 25 JUNI 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, Annelies Ooms, 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;
Jurgen Janssens: wnd. algemeen directeur

Verontschuldigd:

Nico Bergmans: schepen verontschuldigd voor agendapunt 2, 3;
Arlette Sannen: raadslid verontschuldigd voor agendapunt 8;
Ursula Bervoets: raadslid;
Liesbeth Verdeyen: wnd. algemeen directeur

Afwezig:
De voorzitter van de gemeenteraad, Marleen Van Meeuwen, opent de vergadering om 20.56 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 28.05.2020
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, Suzy Wouters, AnneSophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Annelies Ooms
Besluit:
Art. 1.
De notulen van de zitting van 28.05.2020 worden goedgekeurd.
2. Rapportering organisatiebeheersing juni 2020.
Gelet op artikel 219 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 dat bepaalt dat het
organisatiebeheersingssysteem wordt vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het
managementteam;
Gelet op artikel 219 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 dat bepaalt dat de
algemeen directeur hierover jaarlijks dient te rapporteren aan de gemeenteraad;
Gelet op het overleg van het managementteam van 08.06.2020;
Gelet op het besluit van de algemeen directeur van 10.06.2020;
Overwegende dat de rapportering juni 2020 (van 01.11.2019 tot en met 31.05.2020) over het
organisatiebeheersingssysteem is vastgelegd in het document met referentie 08062020Rapportering
OBSbis;
Overwegende dat de rapportering juni 2020 (van 01.11.2019 tot en met 31.05.2020) ter kennisgeving
dient worden voorgelegd aan de gemeenteraad;

Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art.1.
De gemeenteraad neemt kennis van de rapportering van het organisatiebeheersingssysteem
juni 2020 zoals opgenomen in het document met referentie 08062020Rapportering OBSbis.

3. 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 08.06.2020
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 08.06.2020
4. Goedkeuring van een voorschotregeling betreffende subsidies aan verenigingen.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het reglement van 25.06.2015 betreffende de subsidiëring van het plaatselijk culturele en
socio-culturele volwassenenwerk, inzonderheid deel 2: Harmonies en fanfares en deel 3
Amateurkunsten (met uitzondering van de fanfares en harmonieën), hobby- en erfgoedverenigingen,
genealogische, socio-culturele en vaderlandslievende verenigingen;
Gelet op het reglement van 30.12.2013 betreffende de werkingssubsidies jeugdbewegingen en
jeugdinitiatieven rond kunstbeoefening;
Gelet op het reglement van 30.12.2013 betreffende werkingssubsidies jeugdhuizen/-clubs;
Gelet op het reglement van 31.05.2020 betreffende de subsidies voor erkende sportverenigingen;
Gelet op het reglement van 05.12.2013 betreffende de subsidiëring van de plaatselijke
seniorenverenigingen;
Gelet op het reglement van 05.12.2013 betreffende de subsidiëring van de plaatselijke
welzijnsverenigingen;
Gelet op het reglement van 23.10.2013 betreffende de subsidies ‘ontwikkelingssamenwerking’;
Gelet op de verschillende maatregelen van de federale overheid om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken;
Overwegende dat deze maatregelen een aanzienlijke impact hebben op onze maatschappij en
inzonderheid het lokale verenigingsleven;
Overwegende dat het bestuur maatregelen wenst te treffen om de impact te milderen voor de lokale
verenigingen door een voorschot op de werkingssubsidies uit te betalen aan de verenigingen;
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, Annelies Ooms, 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.
Er wordt een voorschot van 70% van de toegekende werkingssubsidies in 2019 betaald aan:
 Jeugdverenigingen
 Jeugdhuizen/-clubs





Art. 2.

Erkende sportverenigingen
Harmonies en fanfares
Amateurkunsten (met uitzondering van de fanfares en harmonieën), hobby- en
erfgoedverenigingen, genealogische, socio-culturele en vaderlandslievende
verenigingen
 Seniorenverenigingen
 Welzijnsverenigingen
 De Vlaamse Noord-Zuid beweging en de projecten van ontwikkelingssamenwerking
die vallen onder projectsubsidies voor permanente werking.
De voorschotten, vermeld in artikel 1, worden in mindering gebracht van de definitief toe te
kennen subsidies in 2020, berekend op basis van de bestaande reglementen.

5. Kennisgeving van de beslissing van de Vlaamse regering betreffende het bedrag dat gaat
naar de lokale besturen voor de ondersteuning van de lokale sport-, cultuur- en
jeugdwerksector om de corona impact op de werking te verzachten.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de toelichting van het college van burgemeester en schepenen omtrent de beslissing van de
Vlaamse regering betreffende het bedrag dat gaat naar de lokale besturen voor de ondersteuning van
de lokale sport-, cultuur- en jeugdwerksector om de corona impact op de werking te verzachten:
‘De Vlaamse regering heeft beslist om 83,9 miljoen euro ter beschikking te stellen van de lokale
besturen voor de ondersteuning van de lokale sport-, cultuur- en jeugdwerksector om de corona
impact op de werking te verzachten. Voor Scherpenheuvel-Zichem betekent dat een bedrag van
230.171, 48 euro. Dit werd door het crisiscentrum van de Vlaamse overheid op 2 juni aan de stad
medegedeeld.
De stad heeft van Vlaanderen nog geen onderrichtingen ontvangen inzake de aanwending van deze
middelen. Op 11 juni vernamen we wel via VVSG dat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart
Somers in het Vlaams Parlement bevestigd heeft dat die extra gelden bij de middelen van het
Gemeentefonds komen en er geen voorwaarden of criteria komen voor de aanwending ervan.
Gemeenten kunnen dus zelf beslissen hoe ze de middelen besteden. De Vlaamse overheid zou wel
nog met een handreiking komen met een aantal suggesties,, de procedure en goede praktijken.
Het schepencollege heeft in dit stadium zo breed mogelijk willen informeren d.w.z. naar alle
adviesraden en beheersorganen. Hierbij werd in een mail van 17 juni aan alle adviesraden en
beheersorganen aangegeven dat het college gaat voor een evenwichtige, nuttige en rechtvaardige
besteding van de toegekende middelen in overleg en samenspraak met de betrokken raden en
organen. Eveneens werd medegedeeld dat, van zodra de stad verder nieuws heeft van de Vlaamse
regering, het college de adviesraden en beheersorganen hiervan op de hoogte zal brengen.
Tot slot werd aangegeven dat het schepencollege, eens de handreiking van Vlaanderen ontvangen,
samen met de administratie een voorstel zal uitwerken dat voor advies zal voorgelegd worden aan
de betrokken adviesraden en beheersorganen. Ook werd gemeld dat de adviesraden en
beheersorgaan nu reeds hun bevindingen, opmerkingen of suggesties kunnen overmaken aan het
stadsbestuur.’
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de Vlaamse regering betreffende het
bedrag dat gaat naar de lokale besturen voor de ondersteuning van de lokale sport-, cultuuren jeugdwerksector om de corona impact op de werking te verzachten.
6. Adviesverlening jaarrekening 2019 kerkfabriek Sint-Jan Baptist Averbode.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 07.05.2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 tot en met 56;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 en latere wijzigingen houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 28 tot en met 44
(Hoofdstuk III – Boekhouding en jaarrekening);

Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 01.03.2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de rekening over het boekjaar 2019 van kerkfabriek Sint-Jan Baptist Averbode, vastgesteld
door de kerkraad op 21.04.2020, die afsluit met een exploitatieoverschot van € 10.817,18 en geen
investeringssaldo;
Overwegende dat dit resultaat van de jaarrekening 2019 overeenstemt met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2019;
Overwegende dat vanaf 2016 de verrichtingen van de abdijkerk en de dorpskerk opgesplitst worden
en dat de werkingskosten voor de abdijkerk volledig terugbetaald worden door de abdij;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2019 een gemeentelijke exploitatietoelage van € 9.112,07
ontvangen heeft en geen investeringstoelage;
Overwegende dat de totale exploitatieontvangsten en exploitatie-uitgaven iets lager liggen dan
voorgaande jaren;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2019 geen investeringen heeft uitgevoerd;
Gelet op de toelichtingen bij de jaarrekening namelijk:
1° het bewijsstuk van de kastoestand van het bestuur van de eredienst op 31 december van het
financieel boekjaar, opgemaakt volgens de bepalingen van artikel 47 van het besluit van de
Vlaamse regering van 13.10.2006;
2° een overzicht van de interne kredietaanpassingen per 31.12.2019;
3° aangezien de kerkfabriek geen lopende investeringsprojecten heeft, zijn er geen geactualiseerde
investeringsfiches;
4° de wijzigingen in de geactualiseerde inventaris;
5° een lijst van de openstaande schulden, een lijst van de openstaande vorderingen en een lijst van
de oninbaar verklaarde bedragen, die opgenomen werden in de inventaris met toepassing van
artikel 33 van het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
6° de staat van het vermogen;
Overwegende dat nazicht van de jaarrekening, de toelichtingen en de bewijsstukken geen aanleiding
geeft tot opmerkingen;
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, Annelies Ooms, Suzy Wouters,
Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rudi Vancauwenbergh,
Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Christini Gounakis, Rita Devos
Besluit:
Art. 1.
Er wordt gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2019 van kerkfabriek Sint-Jan Baptist
Averbode die afsluit met een exploitatieoverschot van € 10.817,18 en geen
investeringssaldo.
7. Adviesverlening jaarrekening 2019 kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 07.05.2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 tot en met 56;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 en latere wijzigingen houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 28 tot en met 44
(Hoofdstuk III – Boekhouding en jaarrekening);
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13.10.2006;

Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 01.03.2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de rekening over het boekjaar 2019 van kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg, vastgesteld door de
kerkraad op 28.03.2020, die afsluit met een exploitatieoverschot van € 4.755,07 en een
investeringsoverschot van € 0,01;
Overwegende dat dit resultaat van de jaarrekening 2019 overeenstemt met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2019;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2019 een gemeentelijke exploitatietoelage van € 7.867,25
ontvangen heeft en geen investeringstoelage;
Overwegende dat de totale exploitatieontvangsten vergelijkbaar zijn met het jaar ervoor en dat de
totale exploitatie-uitgaven iets lager liggen dan in 2018 en vergelijkbaar zijn met de jaren daarvoor;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2019 geen investeringen heeft uitgevoerd;
Gelet op de toelichtingen bij de jaarrekening namelijk:
1° het bewijsstuk van de kastoestand van het bestuur van de eredienst op 31 december van het
financieel boekjaar, opgemaakt volgens de bepalingen van artikel 47 van het besluit van de
Vlaamse regering van 13.10.2006;
2° een overzicht van de interne kredietaanpassingen per 31.12.2019;
3° aangezien de kerkfabriek geen lopende investeringsprojecten heeft, zijn er geen geactualiseerde
investeringsfiches;
4° de wijzigingen in de geactualiseerde inventaris;
5° een lijst van de openstaande schulden, een lijst van de openstaande vorderingen en een lijst van
de oninbaar verklaarde bedragen, die opgenomen werden in de inventaris met toepassing van
artikel 33 van het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
6° de staat van het vermogen;
Overwegende dat nazicht van de jaarrekening, de toelichtingen en de bewijsstukken geen aanleiding
geeft tot opmerkingen;
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, Annelies Ooms, Suzy Wouters,
Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rudi Vancauwenbergh,
Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Christini Gounakis, Rita Devos
Besluit:
Art. 1.
Er wordt gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2019 van kerkfabriek Sint-Jozef
Keiberg die afsluit met een exploitatieoverschot van € 4.755,07 en een
investeringsoverschot van € 0,01.
8. Adviesverlening jaarrekening 2019 kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 07.05.2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 tot en met 56;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 en latere wijzigingen houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 28 tot en met 44
(Hoofdstuk III – Boekhouding en jaarrekening);
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 01.03.2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de rekening over het boekjaar 2019 van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek, vastgesteld
door de kerkraad op 09.01.2020, die afsluit met een exploitatieoverschot van € 51.435,60 en een
investeringsoverschot van € 16.766,77;

Overwegende dat dit resultaat van de jaarrekening 2019 overeenstemt met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2019;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2019 geen gemeentelijke toelagen ontvangen heeft;
Overwegende dat de exploitatieontvangsten en exploitatie-uitgaven van 2019 vergelijkbaar zijn met
voorgaande jaren;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2019 restauratiewerken heeft uitgevoerd aan de monumentale
pastorie voor een totaal bedrag van € 12.974,23 en gronden heeft verkocht aan Natuurpunt voor een
totaal bedrag van € 29.741,00;
Gelet op de toelichtingen bij de jaarrekening namelijk:
1° het bewijsstuk van de kastoestand van het bestuur van de eredienst op 31 december van het
financieel boekjaar, opgemaakt volgens de bepalingen van artikel 47 van het besluit van de
Vlaamse regering van 13.10.2006;
2° de kerkfabriek heeft op het einde van het boekjaar geen interne kredietaanpassingen uitgevoerd;
3° er zijn geen geactualiseerde investeringsfiches;
4° de wijzigingen in de geactualiseerde inventaris;
5° een lijst van de openstaande schulden, een lijst van de openstaande vorderingen en een lijst van
de oninbaar verklaarde bedragen, die opgenomen werden in de inventaris met toepassing van
artikel 33 van het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
6° de staat van het vermogen;
Overwegende dat nazicht van de jaarrekening, de toelichtingen en de bewijsstukken aanleiding geeft
tot de volgende opmerking: voor de restauratie van de monumentale pastorie, die over verschillende
jaren loopt, ontbreekt de investeringsfiche zodat een duidelijk beeld van alle ontvangsten en uitgaven
met betrekking tot deze werken ontbreekt;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Annelies Ooms, Suzy Wouters, AnneSophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Pieter Boudry,
Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Christini Gounakis, Rita Devos
Besluit:
Art. 1.
Er wordt gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2019 van kerkfabriek Sint-Michiel
Messelbroek die afsluit met een exploitatieoverschot van € 51.435,60 en een
investeringsoverschot van € 16.766,77.
Art. 2.
Voor de restauratiewerken aan de monumentale pastorie dient een investeringsfiche te
worden opgemaakt zodat er een duidelijk beeld is van alle ontvangsten en uitgaven met
betrekking tot deze werken.
9. Adviesverlening jaarrekening 2019 kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua
Okselaar.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 07.05.2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 tot en met 56;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 en latere wijzigingen houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 28 tot en met 44
(Hoofdstuk III – Boekhouding en jaarrekening);
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 01.03.2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de rekening over het boekjaar 2019 van kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua
Okselaar, vastgesteld door de kerkraad op 25.03.2020, met een exploitatieoverschot van € 10.604,53
en een investeringsoverschot van € 89.897,00;

Overwegende dat dit resultaat van de jaarrekening 2019 niet overeenstemt met de stand van de
financiële rekeningen op 31.12.2019;
Overwegende dat de kerkfabriek in het document Kastoestand jaarrekening 2019 de vaststelling van
de beschikbare gelden op 31.12.2019 heeft aangepast naar € 100.501,53 terwijl het saldo op
31.12.2019 op de bankrekening € 95.964,03 bedraagt hetgeen een verschil geeft van € 4.537,50;
Overwegende dat dit verschil betrekking op een uitgave op post 2023 waarvan aan de kerkfabriek
werd meegedeeld dat die niet kan aanvaard worden omwille van volgende redenen:
1. Er zijn geen kredieten voorzien op post 2023. Er wordt een uitgave gedaan zonder beschikbare
kredieten.
2. In het verleden werd door de stad al opgemerkt dat de aankoop van een geluidsinstallatie via die
bepaalde leverancier niet werd toegestaan. Na prijsvraag werd de opdracht gegund aan een
andere leverancier. Toch blijkt uit de boekhouding dat er een factuur aan de eerste leverancier
wordt betaald. Uit de omschrijving in de boekhouding van de kerkfabriek kan niet worden
opgemaakt waarop de uitgave betrekking heeft.
3. De kerkraad heeft geen voorafgaande beslissing genomen omtrent de gunning van de opdracht
terwijl dit de grootste uitgave betreft die wordt geboekt bij exploitatie. De vraag kan ook worden
gesteld of dit niet eerder een investering is dan exploitatie;
Overwegende dat de kerkfabriek de bewuste uitgave vervolgens heeft geschrapt uit de jaarrekening
waardoor het verschil wordt veroorzaakt tussen het resultaat van de jaarrekening 2019 en de
beschikbare gelden per 31.12.2019;
Overwegende dat aan de kerkfabriek vervolgens werd meegedeeld dat de uitgave kan geboekt
worden als investering als er kan aangetoond worden dat er marktraadpleging is gebeurd en dat de
opdracht werd gegund door de kerkraad; dat de kerkfabriek hierop niet heeft gereageerd;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2019 een gemeentelijke exploitatietoelage van 5.185,50
ontvangen heeft en een investeringstoelage van € 17.015,21;
Overwegende dat exploitatieontvangsten iets hoger liggen dan vorig jaar en de exploitatie-uitgaven
iets lager;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2019 de glasramen van de kerk heeft laten restaureren en
daarvoor een totaal bedrag van € 35.921,44 heeft betaald;
Overwegende dat er aan de aannemer een bedrag van € 4.336,81 werd betaald in plaats van het
verschuldigde bedrag van € 436,81 en dat de aannemer het teveel betaalde bedrag van € 3.900 heeft
teruggestort;
Overwegende dat de kerkfabriek ook in het verleden al onterechte of dubbele bedragen heeft
uitbetaald aan aannemers en leveranciers, die achteraf werden teruggestort;
Overwegende dat de kerkfabriek tweemaal het bedrag van € 436,81 heeft betaald; dat dit betrekking
heeft op uitgevoerde meerwerken bij de restauratie van de glasramen waarvoor de kerkfabriek geen
voorafgaande beslissingen heeft genomen;
Overwegende dat de gemeente voor de restauratie van de glasramen een investeringstoelage van €
17.015,21 betaalde; dat de provincie Vlaams-Brabant € 5.625 stortte; dat het saldo ten laste is van de
kerkfabriek;
Gelet op de toelichtingen bij de jaarrekening namelijk:
1° het bewijsstuk van de kastoestand van het bestuur van de eredienst op 31 december van het
financieel boekjaar, opgemaakt volgens de bepalingen van artikel 47 van het besluit van de
Vlaamse regering van 13.10.2006;
2° de kerkfabriek heeft op het einde van het boekjaar geen interne kredietaanpassingen uitgevoerd;
3° de geactualiseerde investeringsfiches;
4° de wijzigingen in de geactualiseerde inventaris;
5° een lijst van de openstaande schulden, een lijst van de openstaande vorderingen en een lijst van
de oninbaar verklaarde bedragen, die opgenomen werden in de inventaris met toepassing van
artikel 33 van het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
6° de staat van het vermogen;
Overwegende dat nazicht van de jaarrekening, de toelichtingen en de bewijsstukken aanleiding geeft
tot volgende opmerking: het resultaat van de jaarrekening 2019 stemt niet overeenstemt met de stand
van de financiële rekeningen op 31.12.2019. Er is een verschil van € 4.537,50 tussen het resultaat
van de jaarrekening 2019 van € 100.501,53 en het saldo op 31.12.2019 op de bankrekening van €
95.964,03;
Gelet op de bespreking;
Gaat over tot stemming voor het verlenen van een ongunstig advies aan de jaarrekening 2019 van
kerkfabriek Heilig Hart en Sint-Antonius van Padua Okselaar;
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, Annelies Ooms, Suzy Wouters,
Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rudi Vancauwenbergh,
Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:

Christini Gounakis, Rita Devos

Besluit:
Art. 1.
Er wordt ongunstig advies verleend aan de jaarrekening 2019 van kerkfabriek Heilig Hart en
Sint-Antonius van Padua Okselaar die afsluit met een exploitatieoverschot van € 5.185,50 en
een investeringsoverschot van € 17.015,21 aangezien het resultaat van de jaarrekening
2019 niet overeenstemt met de stand van de financiële rekeningen op 31.12.2019.
Art. 2.
De kerkfabriek dient het verschil tussen het resultaat van de jaarrekening 2019 van €
100.501,53 en het saldo op 31.12.2019 op de bankrekening van € 95.964,03 zo spoedig
mogelijk recht te zetten.
10. Adviesverlening jaarrekening 2019 kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 07.05.2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 tot en met 56;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 en latere wijzigingen houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 28 tot en met 44
(Hoofdstuk III – Boekhouding en jaarrekening);
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 01.03.2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de rekening over het boekjaar 2019 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel,
vastgesteld door de kerkraad op 24.04.2020, die afsluit met een exploitatieoverschot van € 2.070,59
en een investeringsoverschot van € 585.641,62;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2019 geen gemeentelijke exploitatietoelage ontvangen heeft en
een investeringstoelage van € 19.055,65;
Overwegende dat exploitatieontvangsten vanaf 2018 hoger dan de voorgaande jaren maar in 2019
opnieuw lager en dat de exploitatie-uitgaven eveneens iets lager liggen dan vorig jaar.;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2019 volgende investeringen heeft betaald:
8.455,94 erelonen voor het dossier van de restauratie van het Oratorianenklooster, voor de
voorbereiding van het dossier heraanleg plein rond basiliek en voor opvolging dossier onderzoek
vocht- en zoutbelasting barokgang
€ 11.715,77 notariskosten
€ 98.229,69 voor verschillende werken aan het privaat patrimonium
€ 21,464,19 voor de uitvoering van het landschapsbeheersplan
€ 11.595,64 voor het realiseren van verkavelingen van bouwgronden;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2019 vanwege de gemeente € 19.055,65 ontvangen heeft als
aandeel in de uitvoering van het landschapsbeheersplan;
Gelet op de ontvangst van de Vlaamse overheid van € 4.460,00 als investeringssubsidies voor
schoringswerken aan het Oratorianenklooster en van € 7.082,77 voor onderhoudswerken in kader van
het landschapsbeheersplan;
Overwegende dat deze laatste ontvangst foutief geboekt werd als provinciale toelage bij het
hoofdgebouw van de eredienst (post 3101) in plaats van als gewestelijke toelage bij Privaat
patrimonium (post 334);
Overwegende dat de kerkfabriek in 2019 gronden heeft verkocht voor een totaal bedrag van €
507.449,01;
Overwegende dat de verkopen van verschillende gebouwen en gronden in de voorbije jaren een
investeringsoverschot in de jaarrekening creëert, dat gedeeltelijk gebruikt wordt voor het

prefinancieren van de investeringsuitgaven in afwachting van de storting van de subsidies van de
Vlaamse overheid en van de gemeente en gedeeltelijk voor de financiering met eigen middelen van
een deel van de investeringsuitgaven;
Gelet op de toelichtingen bij de jaarrekening namelijk:
1° het bewijsstuk van de kastoestand van het bestuur van de eredienst op 31 december van het
financieel boekjaar, opgemaakt volgens de bepalingen van artikel 47 van het besluit van de
Vlaamse regering van 13.10.2006;
2° een overzicht van de interne kredietaanpassingen;
3° de geactualiseerde investeringsfiches voor verschillende investeringsprojecten;
4° de wijzigingen in de geactualiseerde inventaris;
5° een lijst van de openstaande schulden, een lijst van de openstaande vorderingen en een lijst van
de oninbaar verklaarde bedragen, die opgenomen werden in de inventaris met toepassing van
artikel 33 van het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
6° de staat van het vermogen;
Overwegende dat nazicht van de jaarrekening, de toelichtingen en de bewijsstukken aanleiding geeft
tot volgende opmerking: de ontvangst van de Vlaamse overheid van € 7.082,77 voor
onderhoudswerken in kader van het landschapsbeheersplan werd foutief geboekt als provinciale
toelage bij het hoofdgebouw van de eredienst (post 3101) in plaats van als gewestelijke toelage bij
Privaat patrimonium (post 334);
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, Annelies Ooms, Suzy Wouters,
Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rudi Vancauwenbergh,
Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Christini Gounakis, Rita Devos
Besluit:
Art. 1.
Er wordt gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2019 van kerkfabriek Onze-LieveVrouw Scherpenheuvel die afsluit met een exploitatieoverschot van € 2.070,59 en een
investeringsoverschot van € 585.641,62.
11. Adviesverlening jaarrekening 2019 kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua
Schoonderbuken.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 07.05.2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 tot en met 56;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 en latere wijzigingen houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 28 tot en met 44
(Hoofdstuk III – Boekhouding en jaarrekening);
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 01.03.2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de rekening over het boekjaar 2019 van kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua
Schoonderbuken, vastgesteld door de kerkraad op 10.03.2020, die afsluit met een
exploitatieoverschot van € 10.689,60 en geen investeringssaldo;
Overwegende dat dit resultaat van de jaarrekening 2019 overeenstemt met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2019;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2019 een gemeentelijke exploitatietoelage van € 9.924,88
ontvangen heeft en geen investeringstoelage;
Overwegende dat de exploitatieontvangsten en exploitatie-uitgaven van 2019 op hetzelfde niveau
liggen dan de voorgaande jaren, uitgezonderd in 2018 toen de ontvangsten en uitgaven hoger lagen

wegens stormschade aan de kerk, waarvan de herstellingswerken € 10.600 gekost hebben en
waarvoor de verzekeraar € 9.011 schadevergoeding heeft uitgekeerd;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2019 geen investeringen heeft uitgevoerd;
Gelet op de toelichtingen bij de jaarrekening namelijk:
1° het bewijsstuk van de kastoestand van het bestuur van de eredienst op 31 december van het
financieel boekjaar, opgemaakt volgens de bepalingen van artikel 47 van het besluit van de
Vlaamse regering van 13.10.2006;
2° de kerkfabriek heeft op het einde van het boekjaar geen interne kredietaanpassingen uitgevoerd;
3° aangezien de kerkfabriek geen lopende investeringsprojecten heeft, zijn er geen geactualiseerde
investeringsfiches;
4° de wijzigingen in de geactualiseerde inventaris;
5° een lijst van de openstaande schulden, een lijst van de openstaande vorderingen en een lijst van
de oninbaar verklaarde bedragen, die opgenomen werden in de inventaris met toepassing van
artikel 33 van het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
6° de staat van het vermogen;
Overwegende dat nazicht van de jaarrekening, de toelichtingen en de bewijsstukken geen aanleiding
geeft tot opmerkingen;
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, Annelies Ooms, Suzy Wouters,
Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rudi Vancauwenbergh,
Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Christini Gounakis, Rita Devos
Besluit:
Art. 1.
Er wordt gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2019 van kerkfabriek Sint-Jozef en
Antonius van Padua Schoonderbuken die afsluit met een exploitatieoverschot van €
10.689,60 en geen investeringssaldo.
12. Adviesverlening jaarrekening 2019 kerkfabriek Sint-Pieter Testelt.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 07.05.2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 tot en met 56;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 en latere wijzigingen houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 28 tot en met 44
(Hoofdstuk III – Boekhouding en jaarrekening);
Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 01.03.2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de rekening over het boekjaar 2019 van kerkfabriek Sint-Pieter Testelt, vastgesteld door de
kerkraad op 05.02.2020, die afsluit met een exploitatieoverschot van € 16.114,08 en een
investeringstekort van € 9.132,31;
Overwegende dat dit resultaat van de jaarrekening 2019 overeenstemt met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2019;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2019 een gemeentelijke exploitatietoelage van € 20.611,03
ontvangen heeft en geen investeringstoelage;
Overwegende dat de totale exploitatieontvangsten lager liggen dan voorgaande jaren en de
exploitatie-uitgaven een stuk hoger wegens meer onderhoud en herstellingen aan de dorpskerk en
aan de Hoevekerk;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2019 € 3.537,32 betaald heeft voor de opmaak van een raming
voor verschillende dossiers waarvoor er geen gemeentelijke investeringstoelage werd gevraagd;

Overwegende dat er bij Privaat patrimonium een gewestelijke toelage werd geboekt van € 15.071,76;
Overwegende dat er geen investeringsfiche werd opgemaakt betrekking tot de opmaak van het
beheersplan zodat de ontvangsten en uitgaven niet kunnen opgevolgd worden;
Overwegende dat er in 2019 € 25.000 vrijkwam van een belegging en dat de kerkfabriek gronden
verkocht heeft aan Natuurpunt voor een totaal bedrag van € 37.676,72; dat de totaliteit van deze
ontavngsten wordt herbelegd;
Overwegende dat er in 2017 en 2018 meer werd belegd dan er beschikbaar was waardoor een
investeringstekort werd gecreëerd; dat een deel van het exploitatieoverschot dus werd gebruikt voor
de investeringsbelegging;
Gelet op de toelichtingen bij de jaarrekening namelijk:
1° het bewijsstuk van de kastoestand van het bestuur van de eredienst op 31 december van het
financieel boekjaar, opgemaakt volgens de bepalingen van artikel 47 van het besluit van de
Vlaamse regering van 13.10.2006;
2° een overzicht van de interne kredietaanpassingen;
3° de kerkfabriek heeft geen geactualiseerde investeringsfiches voor jaaroverschrijdende
investeringsprojecten;
4° de wijzigingen in de geactualiseerde inventaris;
5° een lijst van de openstaande schulden, een lijst van de openstaande vorderingen en een lijst van
de oninbaar verklaarde bedragen, die opgenomen werden in de inventaris met toepassing van
artikel 33 van het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
6° de staat van het vermogen;
Overwegende dat nazicht van de jaarrekening, de toelichtingen en de bewijsstukken aanleiding geeft
tot volgende opmerkingen:
Het investeringstekort dat in 2017 en 2018 werd gecreëerd aangezien er meer werd belegd dan
er beschikbaar was bij de investeringsontvangsten werd niet rechtgezet.
De kerkfabriek moet een investeringsfiche maken voor de opmaak van het kerkenbeheersplan
aangezien die investering jaaroverschrijdend is. Aan de hand van de investeringsfiche worden
alle ontvangsten en uitgaven met betrekking tot het investeringsproject opgevolgd;
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, Annelies Ooms, Suzy Wouters,
Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rudi Vancauwenbergh,
Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Christini Gounakis, Rita Devos
Besluit:
Art. 1.
Er wordt gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2019 van kerkfabriek Sint-Pieter
Testelt die afsluit met een exploitatieoverschot van € 16.114,08 en een investeringstekort
van € 9.132,31.
Art. 2.
Voor de opmaak van het beheersplan dient een investeringsfiche te worden opgemaakt
zodat er een duidelijk beeld is van alle ontvangsten en uitgaven met betrekking tot deze
werken.
Art. 3.
Het investeringstekort, dat in 2017 en 2018 werd gecreëerd aangezien er meer werd belegd
dan er beschikbaar was bij de investeringsontvangsten, dient te worden aangezuiverd.
13. Adviesverlening jaarrekening 2019 kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 07.05.2004 en latere wijzigingen betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 54 tot en met 56;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 en latere wijzigingen houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de
centrale besturen van de erkende erediensten, in het bijzonder de artikelen 28 tot en met 44
(Hoofdstuk III – Boekhouding en jaarrekening);

Gelet op het ministerieel besluit van 27.11.2006 en latere wijzigingen tot vaststelling van de modellen
van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit
van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/01 van 01.03.2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op de rekening over het boekjaar 2019 van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem, vastgesteld
door de kerkraad op 15.04.2020, die afsluit met een exploitatieoverschot van € 2.061,66 en een
investeringstekort van € 702,11;
Overwegende dat dit resultaat van de jaarrekening 2019 overeenstemt met de stand van de financiële
rekeningen op 31.12.2019;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2018 een gemeentelijke exploitatietoelage van € 2.945,32
ontvangen heeft en een gemeentelijke investeringstoelage van € 245.346,41;
Overwegende dat de exploitatieontvangsten vergelijkbaar zijn met vorig jaar en de exploitatie-uitgaven
iets hoger terwijl er de jaren daarvoor schommelingen waren in zowel ontvangsten als uitgaven;
Overwegende dat de kerkfabriek in 2019 € 263.685,17 betaald heeft voor erelonen en € 15.128,32
voor vooronderzoeken;
Overwegende dat de gemeente haar aandeel van € 245.346,41 in de erelonen van de restauratie van
de kerk fase 1 en in het beheersplan betaald heeft;
Gelet op de subsidie van € 68.840,88 van de Vlaamse overheid voor de vooronderzoeken en de
opmaak van het beheersplan;
Overwegende dat de kerkfabriek de renteloze lening van € 66.000, die in 2018 werd toegekend door
de VZW Parochiale Werken, terugbetaalt en een nieuwe renteloze lening aangaat van € 15.000;
Gelet op de toelichtingen bij de jaarrekening namelijk:
1° het bewijsstuk van de kastoestand van het bestuur van de eredienst op 31 december van het
financieel boekjaar, opgemaakt volgens de bepalingen van artikel 47 van het besluit van de
Vlaamse regering van 13.10.2006;
2° de kerkfabriek heeft op het einde van het boekjaar geen interne kredietaanpassingen uitgevoerd;
3° de geactualiseerde investeringsfiches voor de lopende investeringsprojecten, die echter niet
volledig zijn;
4° de wijzigingen in de geactualiseerde inventaris;
5° een lijst van de openstaande schulden, een lijst van de openstaande vorderingen en een lijst van
de oninbaar verklaarde bedragen, die opgenomen werden in de inventaris met toepassing van
artikel 33 van het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006;
6° de staat van het vermogen;
Overwegende dat nazicht van de jaarrekening, de toelichtingen en de bewijsstukken aanleiding geeft
tot opmerkingen: De investeringsfiches van de lopende projecten zijn niet geactualiseerd. Er zijn
ontvangsten en uitgaven opgenomen die niet bij het project horen en de bedragen zijn niet altijd bij het
juiste project voorzien. Daardoor kunnen de investeringen niet correct opgevolgd worden;
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, Annelies Ooms, Suzy Wouters,
Anne-Sophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rudi Vancauwenbergh,
Brigitte Gielen
Neen:
Onthouding:
Christini Gounakis, Rita Devos
Besluit:
Art. 1.
Er wordt gunstig advies verleend aan de jaarrekening 2019 van kerkfabriek Sint-Eustachius
Zichem die afsluit met een exploitatieoverschot van € 2.061,66 en een investeringstekort van
€ 702,11.
Art. 2.
De investeringsfiches van de lopende projecten dienen geactualiseerd te worden zodat er
een correct beeld is van alle ontvangsten en uitgaven.
14. Goedkeuring jaarrekening 2019 van het OCMW.

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, in het bijzonder de artikelen 249, 260 en
261;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30.03.2018 over de beleids- en beheerscyclus van
de lokale en provinciale besturen (BVR BBC);
Gelet op het ministerieel besluit van 26.06.2018 tot vaststelling van de modellen en nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleidsen beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (MB BBC);
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad elk hun eigen
jaarrekening moeten vaststellen;
Overwegende dat de gemeenteraad eveneens de jaarrekening, die de raad voor maatschappelijk
welzijn heeft vastgesteld, moet goedkeuren;
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, Annelies Ooms, 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 jaarrekening 2019, die door de raad voor maatschappelijk welzijn
is vastgesteld op 25.06.2020, goed.
15. Aanpassing belastingreglement op terrassen voor het toekennen van financiële
steunmaatregelen als gevolg van de corona-crisis.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de verschillende maatregelen van de federale overheid om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken;
Overwegende dat deze maatregelen een aanzienlijke impact hebben op onze maatschappij en
economie;
Overwegende dat het bestuur op 23.04.2020 reeds een aantal fiscale en financiële maatregelen heeft
getroffen om hieraan tegemoet te komen door het aanpassen van enkele belasting-en
retributiereglementen, namelijk:
- het retributiereglement van 29.06.2017 op de stedelijke zalen en lokalen
- het belastingreglement van 28.11.2019 op het plaatsen van terrassen, koopwaar en andere
voorwerpen op het openbaar domein
- het belastingreglement van 28.11.2019 op de ambulante activiteiten
- belastingreglement van 28.11.2019 op het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van
markten
- het belastingreglement van 28.11.2019 op het plaatsen van kermisattracties op het openbaar
domein
- het retributiereglement van 28.11.2019 op de diensten van de openbare bibliotheek;
Overwegende dat in het belastingreglement van 28.11.2019 op het plaatsen van terrassen, koopwaar
en andere voorwerpen op het openbaar domein een bijkomend artikel werd toegevoegd dat luidt als
volgt:
“Vrijstellingen volgens beslissing van 23.04.2020
- De jaarlijkse belasting is niet verschuldigd voor aanslagjaar 2020.
- De occasionele belasting is niet verschuldigd indien er geen gebruik kan worden gemaakt van het
openbaar domein als gevolg van beslissingen van het gemeentebestuur.”
Overwegende dat het bestuur bijkomend beslist om de occasionele belasting niet verschuldigd te
maken voor 2020;
Overwegende dat de financiën van de gemeente de tijdelijke minderontvangsten door deze
tegemoetkoming kunnen opvangen;
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, Annelies Ooms, 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.
In het belastingreglement van 28.11.2019 op het plaatsen van terrassen, koopwaar en
andere voorwerpen op het openbaar domein wordt een bijkomend artikel toegevoegd, dat
luidt als volgt:
“Vrijstellingen volgens beslissing van 25.06.2020
- De occasionele belasting van € 1,15/m² per dag met een minimum van € 10 per aanslag
is niet verschuldigd voor aanslagjaar 2020.
Art. 2.
De gecoördineerde en hernummerde versie van het belastingreglement van 28.11.2019 op
het plaatsen van terrassen, koopwaar en andere voorwerpen op het openbaar domein, die
als bijlage bij dit besluit is gevoegd, wordt gepubliceerd op de website van de gemeente.
16. Aanpassing retributiereglement op de jeugd -en sportwerking als gevolg van de coronamaatregelen.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het retributiereglement van 19.12.2019 op de jeugd -en sportwerking;
Gelet op de verschillende maatregelen van de federale overheid om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken;
Overwegende dat deze maatregelen gevolgen hebben voor de berekening van de retributies op de
jeugd -en sportwerking waardoor de retributies hoger kunnen liggen dan zonder de coronamaatregelen;
Overwegende dat het bestuur de hogere kostprijs niet wenst door te rekenen aan de inschrijvers;
Overwegende dat het retributiereglement op de jeugd -en sportwerking van 19.12.2019 bijgevolg dient
te worden aangepast;
Overwegende dat de financiën van de gemeente de tijdelijke minderontvangsten door deze
tegemoetkoming kunnen opvangen;
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, Annelies Ooms, 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.
In het retributiereglement van 19.12.2019 op de jeugd -en sportwerking wordt een bijkomend
artikel toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Uitzonderingen volgens beslissing van 25.06.2020
Omwille van maatregelen opgelegd door de hogere overheid in het kader van crisissituaties
waardoor de retributies voor activiteiten van de sportdienst en de jeugddienst hoger zouden
uitvallen dan in normale omstandigheden, is de retributie, zoals berekend onder normale
omstandigheden, verschuldigd.
Art. 2.
De gecoördineerde en hernummerde versie van het retributiereglement van 19.12.2019 op
de jeugd -en sportwerking, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd, wordt gepubliceerd op de
website van de gemeente.
17. Goedkeuring van nominatieve subsidies budgetjaar 2020: aanpassing.

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
de
Overwegende dat overeenkomstig artikel 41, 2 lid, 23° van het decreet de bevoegdheid tot het
toekennen van nominatieve subsidies toekomt aan de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 14.11.1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van
sommige toelagen;
Overwegende dat de gemeenteraad op 23.04.2020 de lijst van nominatieve subsidies voor 2020 heeft
goedgekeurd;
Overwegende dat op de lijst van nominatieve subsidies 2020 een subsidie van € 12.000 aan de
jeugdraad voorzien is voor de organisatie van het bivakvervoer van verschillende jeugdverenigingen;
Overwegende dat het reglement bivakvervoer van 30.12.2013 de volgende bepaling voorziet:
“wachttijden worden betoelaagd voor een maximum van 1u 30min. per laadtijd en per lostijd per
vrachtwagen. De effectieve wachttijd kan enkel bewezen worden aan de hand van een correct
ingevulde vrachtbrief die door beide partijen (jeugdwerkinitiatief en transporteur) ondertekend werd.
De jeugdwerkinitiatieven moeten hier zelf op toezien en vragen een dubbel aan de transporteur.
Overschrijding wordt aan het desbetreffende jeugdwerkinitiatief gefactureerd aan de hand van het
uurtarief dat wordt aangerekend door de aannemer die het vervoer verzorgt.”;
Overwegende dat het bestuur het subsidiebedrag wenst te verhogen wegens volgende redenen:
De twee tot nu toe ingediende offertes bedragen ongeveer € 14.000 en € 15.000.
Wegens de verschillende maatregelen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, onder
andere de regel van social distancing, zal het laden en lossen vermoedelijk langere tijd in beslag
nemen dan de periode van 1u 30 min, die is voorzien in het reglement bivakvervoer, waardoor de
totale kostprijs van het vervoer zal stijgen;
Overwegende dat het bestuur, wegens de huidige uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van de
verschillende corona-maatregelen, in 2020, uitzonderlijk en afwijkend van het reglement bivakvervoer
van 31.12.2013, de volledige laad-en lostijden ten laste wenst te nemen zodat er voor het
bivakvervoer van 2020 geen wachttijden zullen doorgerekend worden aan de jeugdverenigingen;
Overwegende dat op de lijst van nominatieve subsidies 2020 een subsidie van € 80.000 aan de
hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant voorzien is als investeringssubsidie aan de zone;
Gelet op het betalingsverzoek van € 110.798,56 van hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant
voor de bijdrage van de gemeente in de investeringen van 2019 van de hulpverleningszone;
Overwegende dat de nodige kredieten voor de verhoging van de subsidies voorzien worden via een
kredietherschikking of via een meerjarenplanwijziging;
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, Annelies Ooms, 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 lijst van nominatieve subsidies voor budgetjaar 2020 wordt aangepast als volgt:
Actie

Art. 2.

Algemene
rekening

Beleidsitem

1/1/2/2 64900000

075000

66400000

041000

Omschrijving

Begunstigde

WERKINGSSUBSIDIES
Subsidies voor organisatie Jeugdraad S-Z
van bivakvervoer
INVESTERINGSSUBSIDI
ES
Investeringssubsidies aan Hulpverleningszone
hulpverleningszone
Oost van VlaamsBrabant

Bedrag
23.04.20

Aangepast
Bedrag

12.000

17.000

80.000

110.800

De nodige kredieten worden voorzien via kredietherschikking of via meerjarenplanwijziging.

18. Intekening op uitgifte aandelen Apt.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Overwegende dat de stad aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek;
Overwegende dat Iverlek aandeelhouder is van Publi-T;
Gelet op de brief van 17.04.2020 van Iverlek met als onderwerp “Uitnodiging intekening uitgifte
aandelen Apt”, die als bijlage bij deze beslissing is gevoegd;
Gelet op de toelichting in de nota “Uitgifte aandelen Apt – motivering en procedure”;
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, Annelies Ooms, 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.
Stad Scherpenheuvel-Zichem tekent in op de uitgifte van 10.675 aandelen Apt aan een
eenheidsprijs van € 21,34 per aandeel voor een totaal bedrag van € 227.804,50.
Art. 2.
Voor de volstorting van de nieuwe aandelen Apt wordt ingegaan op het financieringsvoorstel
van Iverlek zoals weergegeven in de aangetekende brief van 17.04.2020.
Art. 3.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de financiële diensten
van Fluvius, uitsluitend op het e-mailadres johan.verzyck@fluvius.be.
19. Goedkeuring algemene samenwerkingsafspraken met CLB N-Brussel.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22.12.2007;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25.02.1997;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 01.06.2018 tot operationalisering van de
leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor
leerlingenbegeleiding;
Gelet op de princiepsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen van 23.03.2020
betreffende de samenwerkingsovereenkomst CLB – GBS Scherpenheuvel-Zichem;
Overwegende dat het aflopende beleidscontract met het centrum voor leerlingenbegeleiding “Vlaamse
gemeenschapscommissie” met ref. O-NV-CLBbeleid-2014-2020 goedgekeurd door de gemeenteraad
in zitting van 26.05.2014 werd gesloten voor 6 schooljaren;
Gelet op het aflopen van het huidige beleidscontract op 30.08.2020;
Gelet op het initiatief van de stedelijke basisscholen 1 & 2 van Scherpenheuvel-Zichem om in
onderling overleg de huidige samenwerking met CLB N-Brussel te evalueren en bij te sturen;
Overwegende dat een inrichtende macht voor elk van zijn scholen die behoren tot het gesubsidieerd
gewoon en buitengewoon basisonderwijs, het gewoon secundair onderwijs, het buitengewoon
secundair onderwijs en deeltijds beroepssecundair onderwijs en op de leertijd
samenwerkingsafspaken moet maken om erkend te worden of te blijven;
Overwegende dat de school de eerste actor is binnen de leerlingenbegeleiding en dan ook de school
interne leerlingenbegeleiding op zich moet nemen;
Overwegende dat de school hiervoor een geïntegreerd beleid op leerlingenbegeleiding uitwerkt, dat
een invulling en uitwerking in alle fasen van het zorgcontinuüm per beleidsdomein omvat;
Overwegende dat de school de eindverantwoordelijke is van het beleid op leerlingenbegeleiding voor
iedere fase van het zorgcontinuüm en dat zij voor de uitvoering van haar taken ondersteund wordt
door schoolexterne instanties;
Overwegende dat de school moet samenwerken met een CLB en daarom het initiatief moet nemen tot
het maken van samenwerkingsafspraken met een centrum;
Overwegende dat het overleg tussen de directies van de school en van het CLB geleid heeft tot
samenwerkingsafspraken;

Overwegende dat het digitaal overleg met de schoolraad over de samenwerkingsafspraken op
25.05.2020 geleid heeft tot een akkoord;
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, Annelies Ooms, 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 algemene samenwerkingsafspraken met het centrum voor leerlingenbegeleiding “CLB NBrussel” hier in bijlage wordt goedgekeurd.
20. Goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening 2018-2019 van de ILV Sportregio
Winge-Demervallei.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23.11.2017 betreffende de goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst van de Interlokale Vereniging Sportregio Winge-Demervallei;
Overwegende dat alle activiteiten en de samenwerking tussen de 8 gemeenten (Aarschot,
Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Holsbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge) in 2018
en 2019 goed verlopen zijn;
Overwegende dat de jaarrekening van 2018 een saldo heeft van 10.959,34 euro, inkomsten:
59.854,07 euro en uitgaven: 48.894,73 euro;
Overwegende dat het beheerscomité de jaarrekening en het jaarverslag van 2018 op 13.12.2018
heeft goedgekeurd;
Overwegende dat de jaarrekening van 2019 een saldo heeft van 4.700,11 euro, inkomsten: 64.574,40
euro en uitgaven: 59.874,29 euro;
Overwegende dat het beheerscomité de jaarrekening en het jaarverslag van 2019 op 19.12.2019
heeft goedgekeurd;
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, Annelies Ooms, 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 en het jaarverslag van 2018 en 2019 van de Interlokale Vereniging (ILV)
Sportregio Winge-Demervallei worden goedgekeurd.
21. Vaststelling van het marktreglement.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de wet van 25.06.1993 betreffende de uitvoering van ambulante activiteiten en de organisatie
van openbare markten;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 24.09.2006 betreffende de uitoefening en organisatie van
ambulante activiteiten;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 21.04.2017 houdende de wijziging van diverse
bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de
organisatie van ambulante activiteiten;
Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 28.11.2019 houdende vaststelling van het
belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van markten;
Gelet op de principebeslissing van het College van burgemeester en schepenen van 02.06.2020
betreffende het nieuw marktreglement;
Overwegende dat het aangewezen is om een nieuw reglement op te stellen naar aanleiding van de
bijkomende wekelijkse markt te Averbode en het reglement aan te passen aan de huidige wetgeving.
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, Annelies Ooms, 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 volgend reglement betreffende de organisatie van ambulante
activiteiten op de openbare markten goed.

De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten
Artikel 1 Gegevens van openbare markten (wet art. 8 §2)
1.1 De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare markten in:
a) wekelijkse markten
PLAATS: Scherpenheuvel - centrum
DAG: zaterdag
UUR: 14u15 tot 18u00
SPECIALISATIE: allerhande goederen en diensten - gediversifieerde markt
PLAATS: Averbode - Sint Jansplein
DAG: dinsdag
UUR: 14u15 tot 18u00
SPECIALISATIE: allerhande goederen en diensten - gediversifieerde markt
1.2 De plannen geven weer:
- De wekelijkse markt van Scherpenheuvel centrum: afbakening en zonering (abonnement versus
losse standplaats) – specialisatie per vaste standplaats
- De wekelijkse markt van Averbode Sint-Jansplein: afbakening en zonering (abonnement versus
losse standplaats) – specialisatie per vaste standplaats
1.3 De gemeenteraad vertrouwt aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid toe
om de wekelijkse markten in te delen en wijzigingen – inbegrepen wijziging van de specialisaties of
technische specificaties - op te nemen. Het college zal voor elke standplaats de ligging, de grootte en
het gebruik bepalen.
Het college zal daarbij rekening houden met de vereisten van een evenwichtige en
gediversifieerde markt, vraagevolutie en marktvernieuwing.
Artikel 2 De marktcommissie
2.1 Voor de beide markten wordt een commissie opgericht als volgt samengesteld:
- de voorzitter, de schepen bevoegd voor de markten;

- de burgemeester;
- twee gemeenteraadsleden;
- een afgevaardigde van politiezone Demerdal DSZ;
- de marktleider(s);
- twee tot vier ambulante handelaars.
2.2 De marktcommissie vergadert indien de noodzakelijkheid het vereist.
De marktcommissie heeft een adviserende functie; ze verstrekt advies over alle aangelegenheden
betreffende de markt die worden voorgelegd door één van de leden van de commissie.
Personen van wie de aanwezigheid nuttig zou zijn voor de bespreking van een bepaald
onderwerp, kunnen worden uitgenodigd de vergadering bij te wonen.
De voorzitter, de burgemeester of de marktleider roept de commissie schriftelijk samen minstens
7 dagen vóór de vergadering.
Artikel 3 Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 §2, art. 10 §1 en KB art. 25)
3.1 Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan:
- de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen en die
houders zijn van een “machtiging als werkgever”;
- rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend
door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de
vennootschap die houder is van de “machtiging als werkgever”;
- de verantwoordelijken van verkoopacties zonder commercieel karakter, hiervoor
toegelaten overeenkomstig artikel 7 van voornoemd KB, gewijzigd door BVR van 21 april
2017.
3.2 Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per
onderneming beperkt tot 2.
Artikel 4 Verhouding abonnementen – losse plaatsen (KB art. 23)
De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen:
- hetzij per abonnement (maximum 95% van het totaal aantal standplaatsen);
- hetzij van dag tot dag (minimum 5% van het totaal aantal standplaatsen).
Artikel 5 Toewijzingsregels losse plaatsen (KB art. 27, gewijzigd door BVR).
5.1 De toewijzing van losse plaatsen gebeurt bij loting.
De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig zijn.
Vooraleer hij tot de loting overgaat controleert de marktleider de identiteit en de machtiging voor
ambulante handel die de kandidaat hem voorlegt.
- Wekelijkse markt Scherpenheuvel:
De loting gebeurt door de marktleider onderaan de Noordervest ter hoogte van café De Zwaluw; het
invullen van de deelnemersfiches gebeurt om 13u45; de loting om 13u55 en verloopt als volgt: de
eerste vrije plaats valt toe aan het nummer 1, de tweede aan het nummer 2, enzovoort.
Wanneer een deelnemer zijn plaats afwijst, wordt de deelnemersfiche achteraan gestoken.
Een deelnemer kan slechts 1 maal passen. De marktleider neemt ter plaatse, tijdens de rondgang, de
definitieve beslissing.
- Wekelijkse markt Averbode:
De loting gebeurt door de marktleider aan koffiehuis ‘t Ven; het invullen van de deelnemersfiches
gebeurt om 13u45; de loting om 13u55 en verloopt als volgt: de eerste vrije plaats valt toe aan het
nummer 1, de tweede aan het nummer 2, enzovoort.
Wanneer een deelnemer zijn plaats afwijst, wordt de deelnemersfiche achteraan gestoken.
Een deelnemer kan slechts 1 maal passen. De marktleider neemt ter plaatse, tijdens de rondgang, de
definitieve beslissing.
5.2 Losse plaatsen mogen een maximale afmeting hebben van 6 meter. Indien de mogelijkheid
bestaat kan er van deze afmetingen afgeweken worden mits toestemming van de marktleider.

5.3:Een losse deelnemer kan een vrije standplaats innemen zoals bedoeld in artikel 4 of een tijdelijk
vrijgekomen standplaats op een abonnementsplaats, in het bijzonder in het geval van een schorsing
of opschorting bedoeld in de artikelen 9 en 11, gedurende de periodes van non- activiteit bedoeld in
artikel 13, gedurende de periode dat een abonnementsplaats niet toegewezen is, of wanneer de
houder van een abonnementsplaats deze niet (tijdig) inneemt.
5.4 De losse deelnemer neemt onmiddellijk na de loting zijn standplaats in.
5.5 Diegene die de standplaats krijgt toegewezen, betaalt de vergoeding aan de marktleider.
Artikel 6 Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten
6.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement (KB art. 28 & 30, gewijzigd
door BVR)
Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt, gaat de gemeente na of er
een geschikte kandidaat is in het register van kandidaturen, zoals omschreven in 6.2.
Als het register geen geschikte kandidaat bevat, wordt een vacature bekendgemaakt door publicatie
van een kennisgeving.
De verschillende categorieën en specialisaties worden vermeld in de marktplannen.
Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het gemeentelijk
infobord en/of via de website (www.scherpenheuvel-Zichem.be) en/of via de lokale pers.
De kandidaturen kunnen ingediend worden:
bij elektronische post met leesbevestiging;
bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs.
6.2. Register van de kandidaturen (KB art. 31, gewijzigd door BVR)
Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een register van
kandidaturen. Deze kandidaturen worden geklasseerd :
eerst volgens categorie zoals bepaald in punt 6.3;
dan volgens de gevraagde standplaats en specialisatie;
tenslotte volgens datum (overhandiging, indiening bij de post, bij elektronische post met
ontvangstbewijs).
Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit
register steeds geraadpleegd worden.
De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun indiener.
Jaarlijks moeten de kandidaten opgenomen in het register hun kandidatuur bevestigen om in het
register opgenomen te blijven.
6.3. Volgorde van toekenning standplaatsen op basis van register (KB art 29 en 31, gewijzigd
door BVR)
Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement zullen met het oog op de toekenning
ervan, de kandidaturen als volgt geklasseerd worden in het register van kandidaturen:
1. personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op één van de
markten van de gemeente innamen of aan wie de gemeente een vooropzeg heeft gegeven
omwille van definitieve opheffing van de markt of een deel van de standplaatsen;
2. personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen;
3. personen die een wijziging van hun standplaats vragen;
4. de externe kandidaten.
De standplaatsen worden binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevraagde
standplaats en specialisatie en tenslotte volgens datum chronologisch geordend.

Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend worden,
wordt als volgt voorrang gegeven:
A. Aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markten van de gemeente heeft; wanneer
de anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting
[uitgezonderd de categorie externe kandidaten];
B. voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting.

6.4. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen per abonnement (KB art. 33)
De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager:
bij elektronische post met leesbevestiging;
bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs.
6.5. Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement (KB art. 34, gewijzigd BVR)
Een plan en/of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per abonnement
vermeld staat :
-

de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst de
standplaats werd toegekend;
in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegekend
werd en het adres van haar maatschappelijke zetel;
het ondernemingsnummer;
de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden;
de afmetingen van het kraam (lengte, diepte, hoogte)
de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht;
indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit;
de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd is (via het
stedelijk belastingsreglement);
desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht.

Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit
plan of register steeds geraadpleegd worden.
Artikel 7 Identificatievereisten bij uitoefenen ambulante activiteiten op openbare markt ( KB
art 21)
Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt, dient zich te identificeren
aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig, indien
hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet door de aangestelden
aangebracht worden.
Het bord bevat volgende vermeldingen:
1° hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk
persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend;
hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon
waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend;
2° de firmanaam en/of de benaming van de onderneming;
3° al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel; en
indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar deze zich bevindt;
4° het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze
vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).
Artikel 8 Duur abonnement (KB Art. 32)
De abonnementen worden toegekend voor de duur van twaalf maanden.

Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur. Titularissen die bij
de inwerkingtreding van onderhavig reglement over een vaste standplaats beschikken, bekomen een
abonnement voor de effectief verkochte goederen behoudens tegenbericht.
Artikel 9 Opschorting abonnement (KB Art. 32)
9.1 De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van
tenminste een maand wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit te oefenen:
- door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest. Dit attest dienen ze te bezorgen
vooraf of tijdens hun afwezigheid;
- door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond;
- omwille van sociale redenen, m.n. ernstig ongeval of ziekte overkomen aan ascendenten of
descendenten van de titularis of zijn echtgenoot of partner – gestaafd door een voorafgaand
medisch attest.
.
9.2 De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente op de hoogte gebracht wordt van de
ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen van de
activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn standplaats terug.
De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de
overeenkomst voorkomen.
9.3 Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als
losse plaats, waarbij geen rekening gehouden wordt met de specialisatie van het register (van
abonnementen).
Artikel 10 Afstand van het abonnement (KB art. 32)
10.1 De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement:
- bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen;
- bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen;
- indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen
vermeld in artikel 9.1 van dit reglement. In dit geval is geen vooropzeg nodig;
- op ieder ogenblik mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen.
De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent kunnen
bij zijn overlijden, zonder vooropzeg afstand doen van het abonnement waarvan hij de houder was.
10.2 De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement worden
betekend volgens één van de vermelde modaliteiten:
bij elektronische post (mail) met leesbevestiging;
bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs.
Artikel 11 Schorsing en opzegging van abonnement door de gemeente (KB art 32 laatste lid,
gewijzigd door BVR)
Het abonnement kan door het college van burgemeester en schepenen geschorst of ingetrokken
worden in volgende gevallen:
-

bij niet of niet tijdige betaling standplaatsvergoeding;
bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder de marktleider vooraf of tijdens
zijn eerste week van afwezigheid ervan op de hoogte te stellen;
bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan voorwaarden
bepaald in artikel 15 van onderhavig gemeentelijk reglement;
wanneer een standhouder na schriftelijke aanmaning de goede gang van zaken blijft storen en
tegen het marktreglement blijft handelen;
bij het niet respecteren van de instructies van de marktleider;
bij afwezigheid van langer dan één jaar.

De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met
ontvangstbewijs.
Artikel 12 Vooropzeg vanuit de gemeente (Wet art. 8 § 2, gewijzigd door decreet)
Wanneer een deel van de markt of alle standplaatsen definitief worden opgeheven, geldt een termijn
van vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement van ten minste 6 maanden. In
gevallen van absolute noodzakelijkheid kan hier van afgeweken worden. De minimumtermijn kan dan
ingekort worden.
Deze personen krijgen voorrang bij het toekennen van een vacante standplaats per abonnement (cf.
artikel 6.3).
Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen dat de standplaatsen van
abonnementhouders tijdelijk verplaatst of geschorst kunnen worden zonder enig recht op
schadevergoeding tijdens occasionele activiteiten en festiviteiten, projecten, manifestaties, sport- en
cultuurevenementen, enz.
Het college van burgemeester en schepenen kan iedere abonnementhouder van de wekelijkse
markten tijdelijk verplaatsen naar een andere locatie of naar één van de op dat ogenblik openliggende
standplaatsen met vergunning indien dit noodzakelijk is voor de goede orde. Wanneer deze
standplaatsen verzadigd zijn kan het college van burgemeester en schepenen de standplaatsen van
deze abonnementhouders tijdelijk schorsen.
De marktkramers worden minimum een maand voor de verplaatsing formeel op de hoogte gebracht
van hun verplaatsing.
Artikel 13 Seizoensgebonden ambulante activiteiten (KB art. 37)
13.1 Een seizoensgebonden activiteit is in het algemeen een activiteit die betrekking heeft op
producten of diensten die wegens hun aard of traditie slechts gedurende een periode van het
jaar verkocht worden.
De abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van hoger vernoemde activiteiten
worden geschorst gedurende de periode van non-activiteit.
13.2 De titularis is gehouden de periodes van deelname vooraf mee te delen aan het
gemeentebestuur; deze periodes zijn vast voor de looptijd van het abonnement. Het college van
burgemeester en schepenen kan op verzoek van de titularis de periode wijzigen.
Artikel 14 Inname standplaatsen (KB art. 26)
De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door:
A. de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, houder van
een “machtiging als werkgever”, aan wie een standplaats is toegewezen;
B. de verantwoordelijke(n) voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats
is toegewezen, houder(s) van een “machtiging als werkgever”;
C. de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen,
houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor
eigen rekening;
D. de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de
standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening
van een ambulante activiteit voor eigen rekening;
E. door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een “machtiging als
aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de
natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in A. tot D.;
F. De personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de acties
bedoeld in artikel 7 van voornoemd BVR van 21 april 2017, kunnen een standplaats innemen,
toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten
de aanwezigheid van deze verantwoordelijke.
Artikel 15 Overdracht standplaats (KB art. 35)
De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden:

A. indien de overnemer(s) houder(s) is/zijn van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante
activiteiten als werkgever;
B. de specialisatie van de overlater voortgezet wordt op de overgedragen standplaats.
Een eventuele wijziging van de specialisatie kan aangevraagd worden bij het college van
burgemeester en schepenen;
C. binnen het eerste jaar kan de standplaats niet opnieuw overgedragen worden, behalve na
expliciete goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen;
D. De onderneming van de overnemer mag door de overname over niet meer dan 2
standplaatsen beschikken.
De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater.
Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd.
De inname van de overgedragen standplaats is pas toegelaten als de gemeente heeft vastgesteld dat:
1. de overnemer beschikt over een machtiging tot uitoefening van ambulante activiteiten om dezelfde
specialisatie als de overlater of de specialisaties die toegelaten zijn door de gemeente;
2. Als het aantal toegestane standplaatsen per onderneming van de overnemer niet overschreden
wordt.
Artikel 16 Onderverhuur standwerkers (KB Art. 36)
De specialisatie ‘standwerker’ en bijgevolg de mogelijkheid tot onderverhuur valt onder een
uitdoofbeleid. Dit betekent dat de specialisatie ‘standwerker’ met onmiddellijke ingang vervalt bij
overdracht of stopzetting van de standplaats door de abonnementhouder.
Artikel 17 Voertuigen
17.1 De waren en de marktwagens van de vaste standhouders mogen op de markt gebracht
worden twee uren vóór aanvang van de markt. Afwijking kan toegestaan worden door de
marktleider of de politie om reden van veiligheid of praktische overwegingen.
Uitgezonderd winkelwagens of winkelaanhangwagens dienen alle voertuigen bij de aanvang van
de markt verwijderd te zijn.
Onder geen beding kunnen persoonlijke voertuigen geparkeerd worden op het marktcircuit –
dat verkeersvrij is.
De marktleider of de politie kunnen hierop in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden een
afwijking toestaan.
17.2 De marktplaatsen bij abonnement dienen 30 minuten voor het openingsuur (14u15) ingenomen
te zijn, d.w.z. om 13u45.
Alle standplaatsen moeten uiterlijk 45 minuten na het sluitingsuur (18u00) ontruimd zijn, d.w.z. om
18u45.
Artikel 18 Organisatie
18.1 Bij het opstellen van de kramen en marktwagens zullen de marktkramers zich schikken naar de
aanwijzigingen van de politie, de brandweer en/of de marktleider.
Bij hoogdringende veiligheidsvoorzieningen kan de politie, de brandweer en/of de marktleider bevel
geven tot verplaatsen of ontruimen van één of meerdere standplaatsen.
De marktkramers zullen de plaatsaanduidingen eerbiedigen. Het is verboden om buiten de
toegewezen standplaats een andere of zelfs een gedeelte van een andere standplaats in te nemen.
De aan het publiek voorbehouden doorgangen moeten vrij blijven van alle voorwerpen die het verkeer
en de voetgangers zouden kunnen hinderen, zoals: afval, manden, bakken, hangende voorwerpen,
reclameborden, rekken, …
18.2 Het is verboden de waren op de grond uit te stallen – uitgezonderd bloemen, planten en
plantgoed. De waren moeten op een tafel/rek gelegd worden met een minimum hoogte van 50 cm.

18.3 Het is verboden pinnen of andere voorwerpen in de grond te slaan. Voor het vastmaken van de
kramen en dekzeilen kunnen gebeurlijk gewichten of andere methoden gebruikt worden. De
marktkramers zijn aansprakelijk voor de door hen aangerichte schade.
18.4 Het is verboden om levende dieren te verhandelen op de markt.
18.5 Bij annulering van een marktdag op initiatief van het bestuur (vb. kermis, evenement) is er die
dag geen standgeld verschuldigd.
18.6 De wekelijkse markten zullen niet doorgaan wanneer deze op 25.12 en 01.01 vallen. Er zijn voor
deze dagen geen standgelden verschuldigd.

Artikel 19 Hygiëne en duurzaamheid
19.1 De marktkramers zijn verplicht te zorgen voor de reinheid van hun standplaats, hun kraam of
winkelwagen.
Het is verboden afval van welke aard ook op de grond te werpen of op te stapelen. Tijdens de markt
zullen de marktkramers alle afval voorkomend op en in de onmiddellijke omgeving van hun
standplaats verzamelen in emmers, bakken of zakken. Gedurende de warme dagen moet afval dat
insecten of ongedierte aantrekt , in een gesloten recipiënt geplaatst worden.
Marktkramers met voeding zijn verplicht een open vuilzak met staander te plaatsen aan hun kraam.
De marktkramers staan persoonlijk in voor het opruimen en proper maken van hun standplaats en de
omgeving van hun standplaats zoals doorgangen. Dit moet gebeuren na het sluiten van de markt.
Ze dienen alle afval en verpakkingsmateriaal en andere voorwerpen mee te nemen.
19.2 Het is marktkramers verboden om lichte plastic draagtassen voor eenmalig gebruik bij aankoop
gratis ter beschikking te stellen. Onder lichte plastic draagtassen wordt verstaan een plastic draagtas
met een dikte van minder dan 50 micron en meer dan of gelijk aan 15 micron.
Indien deze lichte draagtassen betalend ter beschikking worden gesteld moet de marktkramer deze
bijdrage duidelijk zichtbaar afficheren aan de consument.
Artikel 20 Wettelijke voorschriften
20.1 Personen aan wie een standplaats op een der markten te Scherpenheuvel-Zichem wordt
toegewezen, zijn verplicht zich te schikken naar de wettelijke voorschriften aangaande de leurhandel,
de inschrijving in de kruispuntbank van ondernemingen, beschikken over alle nodige geldige attesten
voor de uitbating van een markthandel (verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en
desgevallend tegen brandrisico’s, keuringsattesten gas en elektriciteit, attest FAVV, enz.) de
beroepskaart, de belastingen op de toegevoegde waarde en de handel in het algemeen.
20.2 Handelaars in voedingswaren dienen alle voorschriften van het ministerie van Volksgezondheid
dienaangaande stipt na te leven. Volgens de aard van de goederen dienen tevens prijs, gewicht,
volume, maten of aantal stuks aangeduid te worden op de koopwaren of de prijslijst.
20.3 Personen aan wie een standplaats op een der markten is toegewezen, moeten alle
veiligheidsmaatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om brand, diefstal of andere schade of verliezen
te voorkomen. Zij blijven burgerlijk aansprakelijk tegenover derden voor alle ongevallen, schade of
verliezen, die zijzelf of hun kramen zouden veroorzaken. Hiertegen dienen zij zich te verzekeren. Zij
verklaren eveneens te beschikken over alle attesten (gas- en elektriciteitskeuring,
verzekeringsattesten brand en B.A., attest eetwareninspectie, …) nodig voor de uitbating van hun
stand.
20.4 Deze attesten worden jaarlijks voor 01.07. aan de marktverantwoordelijke bezorgd ter controle.
Dit kan door middel van rechtstreekse overhandiging aan de markleider of per elektronische post.
Artikel 21 Voorzieningen
Elektriciteit wordt enkel betrokken door aansluiting op de daartoe voorziene stroomverdelingskasten.

Verwarmingstoestellen mogen niet aangesloten worden op de stroomverdelingskasten.
Artikel 22 Geluidsdragers
Het is verboden de activiteiten als marktkramer uit te oefenen op een manier die de normale
activiteiten van de andere marktkramers ernstig stoort .
Het gebruik van een geluidsinstallatie of geluidsversterkende middelen is verboden. De verkopers van
geluidsdragers en dergelijke mogen zich van een geluidsinstallatie bedienen, op voorwaarde dat de
geluidssterkte niet meer dan 75 decibel bedraagt, gemeten op 5m van de geluidsbron.
Artikel 23 Onderwerping geldende voorwaarden
Door de toegewezen standplaats te aanvaarden, verklaren de marktkramers zich te onderwerpen aan
alle geldende voorschriften van onderhavig reglement.
Artikel 24 Uitdelen folders
Het is iedereen verboden de verkoop te belemmeren of de orde op de markt te verstoren.
Het uitdelen van folders e.d. op de markt is onderworpen aan een voorafgaande schriftelijke toelating
van de burgemeester, artikel 41 van de algemene politieverordening van 26.11.2015. Het ronddelen
van folders e.d. mag het vlot verloop van de markt geenszins belemmeren.
Artikel 25 Strafbepalingen
De overtreding van de bepalingen van dit reglement - uitgezonderd de overtredingen die door of
krachtens een wet of decreet worden gesanctioneerd - kunnen worden gestraft met een gemeentelijke
administratieve sanctie overeenkomstig artikel 119bis NGW:
1° bij administratieve schorsing of intrekking van het abonnement in volgende gevallen:
- niet of niet tijdige betaling standplaatsvergoeding;
- bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder de marktleider
vooraf of tijdens zijn eerste week van afwezigheid ervan op de hoogte te stellen;
- overdracht van een abonnement aan een derde zonder dat voldaan is aan
de voorwaarden bepaald in artikel 15 van onderhavig gemeentelijk
reglement;
- indien niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden tot het verkrijgen van
een standplaats zoals omschreven in artikel 3 van onderhavig reglement;
- overtreding van de bepalingen van de artikelen 17 t/m 22 wanneer ze begaan wordt
door een houder van abonnement of desgevallend zijn aangestelde.
2° bij administratieve geldboete van maximum 250 euro in volgende gevallen:
- de overtreding van de bepalingen van de artikelen 17 t/m 22 wanneer ze begaan wordt
door een losse deelnemer;
- de overtreding van de bepalingen van art. 24.

Artikel 26
Onverminderd de sanctieregeling, artikel 25, zullen kosten voor reiniging, opruiming of herstel
bedoeld in de artikelen. 18 en 19 verhaald worden op de in gebreke zijnde marktkramer.
Artikel 27
Onderhavig reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 Gemeentedecreet en treedt in
werking op 01.07.2020.
Artikel 28
Het marktreglement van 29.11.2007 wordt opgeheven m.i.v. 01.07.2020.
Art. 2. Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de financieel directeur en de
marktcommissie.

22. Goedkeuring bijakte om de studieopdracht van Evolta 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 het de bedoeling is dat er via Riopact een overname gebeurt van de lopende
contracten die de stad heeft afgesloten met het studiebureau Evolta;
Overwegende dat er hiervoor een bijakte werd opgesteld, zodat de nog aan te rekenen studiekosten
van Evolta 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, Annelies Ooms, 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 studiekosten van Evolta, 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.
23. Goedkeuring bijakte om de studieopdracht van Technum-Tractebel Engineering in het
kader van het project 'Wegenis- en rioleringswerken Op 't Hof' 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 Op ‘t Hof;
Overwegende dat in zitting van de gemeenteraad van 01.02.2010 het bestek 117/2010/DGZ/EB, incl.
de erelonen voor de ontwerper, de voorwaarden voor veiligheidscoördinatie ontwerp en
verwezenlijking en de indicatieve raming van € 65.000,00 incl. btw voor de opdracht met als voorwerp
‘wegenis- en rioleringswerken Op ‘t Hof’ werden goedgekeurd;
Overwegende dat in zitting het schepencollege van 02.08.2010 Tractebel – Technum Engineers,
Ilgatlaan 23 te 3500 Hasselt, werd aangesteld als ontwerper;
Overwegende dat het de bedoeling is dat er via Riopact een overname gebeurt van de lopende
contracten die de stad heeft afgesloten met het studiebureau Tractebel – Technum Engineers;
Overwegende dat er hiervoor een bijakte werd opgesteld, zodat de nog aan te rekenen studiekosten
van Tractebel – Technum Engineers 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, Annelies Ooms, 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 studiekosten van Tractebel – Technum
Engineers, in het kader van het project ‘wegenis- en rioleringswerken Op ’t Hof’, wordt
goedgekeurd.
Art. 2.
Een ondertekend exemplaar van deze overeenkomst wordt aan elke partij overgemaakt.
24. Voorlopige aanvaarding van de inventaris van knelpunten bij buurt- en voetwegen op het
grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 03.05.2019 houdende de gemeentewegen, en latere wijzigingen;
Overwegende dat het decreet van 03.05.2019 houdende de gemeentewegen de wet van 10.04.1841
op de buurtwegen opheft;
Overwegende dat de voet- en buurtwegen uit de atlas der buurtwegen onder het toepassingsgebied
van het decreet van 03.05.2019 vallen;
Overwegende dat de gemeenteraad voortaan de exclusieve bevoegdheid heeft voor de aanleg,
wijziging, verplaatsing en opheffing van alle gemeentewegen;
Overwegende dat in de loop der tijd een aantal voet- en buurtwegen op het terrein volledig of
gedeeltelijk niet meer toegankelijk zijn;
Overwegende dat het belangrijk is dat er voor de knelpunten met betrekking tot voet- en buurtwegen
een oplossing gevonden wordt;
Gelet op de inventaris van de knelpunten bij voet- en buurtwegen op het grondgebied
Scherpenheuvel-Zichem waarbij een voorstel tot oplossing voor elk knelpunt voorgesteld wordt;
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, Annelies Ooms, 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 inventaris van de knelpunten bij voet- en buurtwegen op het grondgebied
Scherpenheuvel-Zichem waarbij een voorstel tot oplossing voor elk knelpunt voorgesteld
wordt, wordt voorlopig aanvaard.
Art. 2.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast het nodige te doen om de
betrokken eigenaars te contacteren en de noodzakelijke feedback te verzamelen om tot een
definitieve oplossing te komen voor elk knelpunt.
25. Vaststelling van de wijze van gunning, goedkeuring van de raming en de voorwaarden van
de opdracht met als voorwerp: "Aankoop brandstoffen via tankkaarten".
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7.12.2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht;
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 de wet van 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 1° (de
geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 221.000,00 niet);
Gelet op het koninklijk besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18.04.2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het meerjarenplan;
Overwegende dat de Vlaamse Overheid optreedt als aankoopcentrale voor de opdracht ‘Aankoop van
brandstoffen via tankkaarten’ welke gegund is aan de firma Total Belgium, Handelsstraat 93, 1040
Brussel;
Overwegende dat de totale uitgave voor de volledige periode van 4 jaar voor deze opdracht wordt
geraamd op € 219.113,20 excl. btw of € 265.126,97 incl. 21% btw;
Overwegende dat, volgens artikel 47 van de wet van 17.06.2016, een aanbestedende overheid die
een beroep doet op een aankoopcentrale vrijgesteld is van de verplichting om zelf een
plaatsingsprocedure te organiseren;
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, Annelies Ooms, 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.

Er wordt een opdracht geplaatst met als voorwerp ‘Aankoop brandstoffen via tankkaarten’.
De totale uitgave voor deze opdracht, voor de volledige periode van 4 jaar, wordt geraamd
op € 219.113,20 excl. btw of € 265.126,97 incl. 21% btw.
De opdracht wordt gefinancierd met de kredieten die in het meerjarenplan voorzien zijn op
registratiesleutel 011960-61600200.

B1. Aanvullend agendapunt ingediend door raadslid Brigitte Gielen i.v.m. praktijktesten.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het aanvullend agendapunt van raadslid Brigitte Gielen:
‘De gemeenteraad van Scherpenheuvel-Zichem wijst praktijktesten, een middel dat met
‘uitlokking’ een vermoeden van discriminatie moet aantonen, af
Motivering:
 Verhuurders moeten de vrijheid hebben om te verhuren aan wie ze dat willen. Maken zij de
keuze om niet te verhuren aan bepaalde personen, dan zullen ze daar wel een reden voor
hebben. Als zich meerdere kandidaten aanbieden voor eenzelfde woning, kiezen zij vaak voor
zekerheid en vertrouwdheid. Verhuurders zullen kiezen voor de kandidaat die in hun ogen
meest garantie biedt op het al bij al beperkte rendement van de verhuur.
 Verhuurders maken een positieve keuze voor een bepaalde kandidaat. Solvabiliteit, de grootte
van het gezin in verhouding tot de grootte van het verhuurde pand en het gedrag van de
kandidaat-huurder zoals dat blijkt uit bijvoorbeeld onbetaalde huur, gelden als criteria. Deze
keuze houdt geen discriminatie in van de kandidaten die niet worden gekozen.
 Zodra de verhuurder een keuze heeft gemaakt, moet de overheid zich daar niet mee
bemoeien. Steunpunt Wonen wijst erop dat zelfregulering een meerwaarde voor de huurmarkt
is. Zelfregulering heeft het voordeel van de gedragenheid. Dat geeft betere kansen op
naleving dan een louter door de overheid opgelegde aanpak.
 Nu al is het in veel steden en gemeenten moeilijk om een betaalbare huurwoning te vinden.
Praktijktesten dreigen sommige verhuurders te doen afhaken met een daling van het aantal
huurwoningen en prijsstijgingen tot gevolg.
 Praktijktesten komen neer op ‘uitlokking’. Wanneer uitlokking wordt overwogen om criminelen
te vatten, vindt men dit onaanvaardbaar, maar in de strijd tegen vermeende discriminatie
worden fundamentele rechtsbeginselen blijkbaar vlot overboord gegooid.
 Praktijktesten bewijzen discriminatie niet.
 Het is ook niet eenduidig wat er allemaal onder de noemer ‘praktijktest’ zit.
Daarom vraagt het Vlaams Belang de stemming over volgend voorstel van raadsbesluit:
1. De gemeenteraad van Scherpenheuvel-Zichem veroordeelt het idee om praktijktesten, en in
het bijzonder praktijktesten op de huurmarkt, in te voeren.
2. De Vlaamse regering wordt van dit raadsbesluit op de hoogte gebracht.’
Gelet op het antwoord van schepen Nico Bergmans namens het college van burgemeester en
schepenen:
‘In onze stad worden momenteel geen praktijktest, zoals ze recent in het nieuws kwamen, uitgevoerd.
Problemen van discriminatie, zoals we konden horen in de discussies in de Vlaamse regering, zijn hier
niet zozeer van toepassing, eerder discriminatie op basis van solvabiliteit. Wij gaan momenteel dan
ook geen praktijktesten opstarten, de problematiek in onze stad pakken wij eerder aan met
sensibilisatie. Wij gaan ook niet beslissen om nooit praktijktests uit te voeren. Indien wij daar ooit toe
besluiten zullen wij uiteraard een afweging maken en erg voorzichtig zijn inzake uitlokking en andere
mogelijke problemen.’
Gelet op de bespreking;
Ja:
Suzy Wouters, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen
Neen:
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, Annelies Ooms, AnneSophie Weckx, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos
Onthouding:
Besluit:

Art. 1.

De gemeenteraad verwerpt het voorstel om het idee om praktijktesten, en in het bijzonder
praktijktesten op de huurmarkt, in te voeren te veroordelen.

M1. Mondelinge vraag van raadslid Suzy Wouters om opgepompt grondwater van bouwwerven
nuttig te gebruiken.
Mondelinge vraag van raadslid Suzy Wouters om opgepompt grondwater van bouwwerven nuttig te
gebruiken:
Omdat bemaling van een bouwwerf (oppompen van grondwater) het grondwaterpeil verlaagt en het
massaal lozen van het opgepompte water in de riolering het zuiveringsproces in de
waterzuiveringsinstallaties ernstig kan verstoren, moet het water in principe in de buurt van de werf
opnieuw infiltreren. Kan dat niet, dan moet het wegvloeien naar een nabijgelegen waterloop of
eventueel worden afgevoerd via een leiding specifiek voor regenwaterafvoer. Pas als dat allemaal
technisch niet mogelijk is, is lozing in de openbare riolering toegestaan. Toch gebeurt het nog vaak.
De jongste jaren werden de zomers droger en warmer. Dit jaar viel er al sinds april weinig regen en
belooft de zomer opnieuw heet en droog te worden. In plaats van het op bouwwerven opgepompte
grondwater massaal in de riolering te laten stromen: kan de stad niets doen met al dat opgepompte
water?
 Geeft de stad bij de aanvraag van een omgevingsvergunning bestemd voor een bouwwerf
richtlijnen over het omgaan met de bemaling ?
 Doet de stad een controle op de manier waarop aannemers omgaan met het opgepompte
grondwater ?
 Zo ja, hoeveel bouwwerven lieten dit jaar het opgepompte grondwater nog wegvloeien via de
riolering ?
 Denkt het gemeentebestuur erover na om opgepompt grondwater van bouwwerven te
recupereren ? Welke concrete doelen heeft het bestuur desgevallend voor ogen ?
Zo niet, meent het gemeentebestuur dan niet dat – gelet op de periodieke zomerse waterschaarste –
het in de toekomst aangewezen zou zijn dat particulieren worden ondersteund om aan het op een
bouwwerf opgepompte grondwater, een nuttige bestemming te geven? En natuurlijk, dat het
gemeentebestuur voortaan zelf het voorbeeld zal geven?
Antwoord van schepen Nico Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
In het kader van een goed waterbeheer wordt bij grotere bemalingen altijd bekeken waar het
bemalingswater best naartoe gaat. De riolering is hierbij de laatste oplossing. De adviesverlenende
instanties bekijken, zeker in kwetsbaar gebied altijd eerst opties als retourbemaling of naar een
waterloop met infiltratie, maar soms kan het om praktische redenen niet anders dan in de riool. Al
enige jaren is het bemalingsdeel van een omgevingsvergunning opgenomen als hinderlijke inrichting
en dien je dus heel wat gegevens aan te leveren, net om die controle mogelijk te maken.
Hoeveel er naar de riolering gaan moet ik navragen.
In functie van droogte is het wel mogelijk om ad hoc vraag en aanbod bij mekaar te brengen.
Structureel water van bemalingen opslagen in de tijd is praktisch moeilijk haalbaar. Tenzij er
mogelijkheden zijn om dit op een langdurige werf te organiseren, is transport nu ook niet aangewezen.
Uiteraard doen wij op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem erg veel aan de controle op onze
grondwaterstanden, met name in de Demervallei is er met het OPD een jarenlange studie nu in
uitvoering gegaan.

M2. Mondelinge vraag van raadslid Suzy Wouters over het grote fietsrapport.

Mondelinge vraag van raadslid Suzy Wouters over het grote fietsrapport:
In oktober 2019 hield de Fietsersbond samen met de krant Het Nieuwsblad en de Vlaamse Stichting
Verkeerskunde (VSV) een bevraging over het lokale fietsbeleid in Vlaanderen. De cijfers voor de
Vlaamse steden en gemeenten die deelnamen, zijn te vinden via volgende
link: https://www.fietsgemeente.be/fietsrapporten/.
Het rapport haalt bepaalde minpunten duidelijk naar boven. Daarnaast kan u ook de gemiddelde score
voor het ganse Vlaams gewest bekijken.
Mijn vraag:
Waarom heeft onze Stad niet deelgenomen aan deze bevraging?
Antwoord van schepen Nico Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
Het fietsrapport is een soort online-enquête waarbij burgers zelf hun mening geven over de fietspaden
in hun stad. Het is niet de stad zelf die ‘participeert’. In Scherpenheuvel-Zichem waren te weinig
ingediende formulieren om een rapport op te maken. Vandaar geen fietsrapport in ScherpenheuvelZichem. Aangezien mensen vooral formulieren invullen als ze iets te klagen hebben, trek ik hieruit de
conclusie dat het hier goed meevalt met de fietspaden, maar het staat u vrij andere conclusies te
trekken.

M3. Mondelinge vraag van raadslid Suzy Wouters over het plaatsen van een camera aan het
containerpark in Messelbroek.
Mondelinge vraag van raadslid Suzy Wouters over het plaatsen van een camera aan het
containerpark in Messelbroek:
Op de website eco werf.be/ scherpenheuvel-zichem lezen we:
Door onze veiligheidsmaatregelen op te volgen, kunnen onze recyclagewachters je een veilig en vlot
bezoek garanderen.
Afhankelijk van de grootte en het type van het park, zullen er max. 5,10 of 15 bezoekers tegelijkertijd
toegelaten worden. Dit kan zorgen voor wachtrijen.
En wachtrijen zijn er dus regelmatig aan het recyclagepark in Messelbroek door deze maatregel.
Mijn vraag:
Is het geen optie om een camera en /of teller op de webpagina van het recyclagepark te plaatsen
zodat mensen die naar het park willen rijden eerst kunnen raadplegen hoe druk het is vooraleer te
vertrekken? Eigenlijk hetzelfde systeem dat al jaren gebruikt wordt op de autokeuring en dat heel
efficiënt werkt.
Indien ECO WERF dit niet wenst te doen kan de stad dit niet overwegen en op de website van de stad
te plaatsen? Het is een kleine moeite maar het heeft wel een grote positieve impact, niet alleen nu
door de coronamaatregelen maar ook daarna.
Antwoord van schepen Nico Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
De specifieke problematiek rond corona vermindert verder in de volgende weken. In normaal gebruik
zijn er idd drukkere periodes, maar die zijn redelijk gekend. We geven uw suggestie mee aan de
mensen van Ecowerf.

M4. Mondelinge vraag van raadslid Suzy Wouters over het aantal raden.

Mondelinge vraag van raadslid Suzy Wouters over het aantal raden:
In het huishoudelijk reglement voor de gemeente-en OCMW-raad Art.1§1staat dat beide raden
vergaderen zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste
tienmaal per jaar.
De gemeenteraad en de OCMW-raad van februari zijn geannuleerd omdat er te weinig agendapunten
waren, de gemeenteraad en de OCMW-raad van maart zijn ook niet doorgegaan door de coronacrisis.
Als we in Cobra kijken staan er na deze vergadering nog 4 geplant , in september, oktober, november
en december. Dan komen we aan 8 .
Mijn vragen:
Wanneer worden bijkomende gemeente-en OCMW-raden georganiseerd zodat we aan het wettelijk
minimum van 10 komen.
Is het mogelijk om in de toekomst geen raden meer te annuleren omdat er te weinig agendapunten
zijn? Er komen toch steeds bijkomende agendapunten en mondelinge vragen bij.
Antwoord van burgemeester Manu Claes namens het college van burgemeester en schepenen:
Het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad/OCMW-raad zo dikwijls vergadert
als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar.
Het minimum van 10 vergaderingen per jaar betreft geen absolute verplichting maar is eerder een
richtlijn van behoorlijk bestuur. De raadsleden moeten voldoende kansen krijgen om te participeren
aan het beleid. Daarom worden ieder jaar ook tien vergaderingen ingepland.
Het kan gebeuren dat raden niet doorgaan omdat er onvoldoende agendapunten zijn of door
specifieke omstandigheden zoals de coronacrisis, zoals dat nu het geval is geweest. Er hoeven niet
noodzakelijk bijkomende raden georganiseerd te worden om aan 10 vergaderingen te komen gezien
het gaat om een richtlijn en niet om een verplichting.

M5. Mondelinge vraag van raadslid Lieven Simon over rattenplaag op diverse locaties in de
stad.
Mondelinge vraag van raadslid Lieven Simon omtrent rattenplaag op diverse locaties in de stad:
Steeds meer mensen maken melding van grote rattenpopulaties op verschillende plaatsen in onze
stad. Zo zijn er in bijvoorbeeld de Ijsbergstraat, de Slangenberg en de A. Nihoulstraat al meerdere
meldingen van tientallen ratten die daar rondzwermen.
De stad deelt weliswaar rattenvergif uit aan de bewoners die er om vragen, doch dit volstaat meestal
niet. Zelfs de ambtenaren geven aan dat dit gif ruim onvoldoende efficiënt is voor een doorgedreven
bestrijding. Voor mensen met kinderen en huisdieren vormt het leggen van gif vaak ook een probleem.
Ondanks herhaalde vraag zou de rattenexpert van de stad zich ook nog nooit ter plaatse hebben
begeven om de situatie te beoordelen en de inwoners bij te staan met raad en daad. Bijvoorbeeld de
gemeente Glabbeek heeft een professionele rattenvanger onder de arm genomen om de toenemende
rattenplaag een halt toe te roepen.
-

Is het College zich bewust van de toenemende rattenpopulaties in de stad?
Kan er toelichting gegeven worden bij de taak van de rattenexpert die onze stad heeft en
mogelijk een verklaring geven waarom deze taak al dan niet naar behoren wordt uitgevoerd?
Is het College van plan om bijkomende maatregelen te nemen?

-

Overweegt het College om eventueel een externe expert aan boord te halen die het probleem
mee tracht op te lossen.

Antwoord van schepen Nico Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
Het is wederkerend dat in droge periodes ratten verder van de waterlopen wegtrekken. Er zijn
inderdaad momenteel vaak meldingen over ratten.
Door de wetgeving (beperking op giftige stoffen) is gif niet steeds de goeie oplossing (gif gehalveerd
qua sterkte). Mensen kunnen nu 3 keer per jaar 4 zakjes rattenvergif krijgen. Komt nog bij het gevaar
voor andere dieren. Vandaar dat we idd inzetten op beperking van gif en een andere aanpak mits een
‘specialist’. Het gaat om het wegnemen van aantrekking en/of plaatsen van vallen. Ik had nog geen
klachten over niet ter plaatse komen ontvangen, maar ik zal een evaluatie vragen.
Uiteraard is dit een eerste stap en kan er geschakeld worden bij grotere problemen. Zo hebben we
bvb een firma aangesteld om vergifblokjes te plaatsen in de riolering van het centrum
Scherpenheuvel. Dit besteden we uit om zeker op de meest veilige manier het gif te plaatsen.
Als er zich ergens exploderende situaties voordoen zullen wij uiteraard hetzelfde doen.

M6. Mondelinge vraag van raadslid Alex Van Nijlen over de verkeerssituatie Vossekotstraat.
Mondelinge vraag van raadslid Alex Van Nijlen over de verkeerssituatie Vossekotstraat:
Inwoners van de Vossekotstraat klagen dat hun straat gebruikt wordt voor sluipverkeer.
Om dit te verhelpen zijn in het verleden reeds aanpassingen aan deze weg gedaan. Vandaag zorgen
het drukke en zwaar verkeer alsook de te hoge snelheden voor grote overlast en onveilige situaties en
voldoen deze maatregelen niet meer.
Bijkomend aandachtpunt zijn de passages, bij de wegversmallingen is er ruimte voorzien voor de
fietsers maar deze zijn niet altijd vrij zodat fietsers op de versmalde rijbaan rijden.
Vraag
Is het stadsbestuur op de hoogte van deze situatie?
Zijn er al acties ondernomen om de snelheid te controleren?
Worden er nog nieuwe initiatieven genomen/ of staan er nog initiatieven gepland om deze straat
verkeersveiliger en leefbaarder te maken?
Zijn er al acties ondernomen om het gewone verkeer en het zware verkeer meer te spreiden om een
meer billijke verdeling te bekomen van de verkeerslast?
Kan het fietspad aan de wegversmallingen regelmatig opgeruimd worden?
Antwoord van burgemeester Manu Claes namens het college van burgemeester en schepenen:
In de categorisering van wegen is de Vossekotstraat een lokale weg type 1. Dit betekent dat deze
straat een verbindingsweg is voor doorgaand verkeer tussen Tiensestraat en Steenweg op
Scherpenheuvel.
Het stadsbestuur is op de hoogte van de situatie. Enkele dagen geleden heeft een inwoner van de
straat hierover bij mij nog zijn beklag gedaan. Op momenten kan het druk zijn in de straat, vooral ’ s
morgens en ’ s avonds als er veel woon-werkverkeer is. De huidige omleiding door de werken aan de
Langeberg komt dit allicht nog versterken.

Er werden in het verleden reeds preventieve en repressieve acties ondernomen. Ik vraag aan de
politie het plaatsen van snelheidsinformatieborden en het uitvoeren van snelheidscontroles in de
planning op te nemen en zo mogelijk te intensifiëren.
Om tot een veiligere situatie te komen werd een snelheidsregime van 50 km/uur ingevoerd en werden
centrale poorten en fietssuggestiestroken aangebracht over het volledige tracé van de weg. Ook werd
op vraag van een aantal inwoners ter hoogte van de kruising met de Lobbense Molenweg een
voetgangers- en fietsoversteek aangebracht.
Als ik het me goed herinner werd de vraag naar spreiding van het verkeer in het verleden reeds
onderzocht bij de categorisering van wegen.
Wat de fietspaden aan de wegversmallingen betreft leert navraag bij de technische uitvoeringsdienst
mij dat de doorgangen achter de versmallingen regelmatig worden opgeruimd en open gehouden
zowel manueel als met de veegwagen. Ook zwerfvuil wordt er regelmatig geruimd want dat is daar
blijkbaar ook een probleem.

M7. Mondelinge vraag van raadslid Annelies Ooms betreffende wekelijkse markt.
Mondelinge vraag van raadslid Annelies Ooms betreffende wekelijkse markt:
We zijn in Scherpenheuvel sinds 2 weken opnieuw gestart met de wekelijkse markt. De eerste week
waren de marktkramers ontzet. De afspraken die met het marktcomité gemaakt werden, werden
volgens hen niet nagekomen.
Hoe komt het dat deze afspraken niet werden nagekomen?
Welke afspraken waren dit?
Wat gaan jullie hieraan doen?
Waren er verbeteringen week 2?
Antwoord van burgemeester Manu Claes namens het college van burgemeester en schepenen:
Op de vergadering met de marktcommissie was afgesproken om 4 ingangen op de markt te voorzien:
aan de Brouwerijstraat, café Boulevard, café Het Molenhuis en aan café De Zwaluw.
Op de crisiscel werd besloten om 2 ingangen open te stellen, vooral om de verplichte telling beter te
kunnen in de hand houden. De ingangen werden in de Brouwerijstraat en aan café De Zwaluw gelegd.
Hierdoor moesten bezoekers een veel groter parcours afleggen om van het ene gedeelte van de
markt naar het andere te gaan, wat bij sommige marktkramers en bezoekers in slechte aarde viel.
Na evaluatie besloot de crisiscel om met één globale marktzone en met 4 ingangen te werken. De
beslissing werd dus herbekeken. Het resultaat was dat er geen wachtrijen waren aan de ingangen en
dat de doorstroom van de bezoekers op ieder ogenblik vlot is verlopen tot tevredenheid van de
marktkramers en de bezoekers. Volgende zaterdag gaan wij dezelfde regeling toepassen.

M8. Mondelinge vraag van raadslid Annelies Ooms betreffende horeca en andere.
Mondelinge vraag van raadslid Annelies Ooms betreffende activiteiten horeca en andere:
De horeca is terug open alsook de buurthuizen, jeugdhuizen,…
De horeca geeft zelf aan dat er bij hen al voldoende wordt gecontroleerd op naleven Corona
maatregelen. We vragen zeker niet om nog extra te controleren, het moet immers allemaal haalbaar
blijven voor de ondernemers.

-

Wel zou ik graag vernemen op welke manier er wordt gecontroleerd voor horeca, buurthuizen
en jeugdhuizen.
Mogen er buiten de dagelijkse werking mini evenementen of activiteiten georganiseerd
worden?

Antwoord van burgemeester Manu Claes namens het college van burgemeester en schepenen:
Wat de horeca betreft is er op de eerste plaats de controle op het sluitingsuur. In de eerste periode na
de heropstart werden er extra politieploegen voorzien die deels bezig houden met verkeerscontroles,
want samen met de heropening van de horeca is er eveneens een toename inzake het rijden onder
invloed van alcohol, alsook het toezicht op het sluitingsuur.
Op dagen dat er geen extra ploegen mogelijk zijn, is de controle op het sluitingsuur opgenomen in het
reguliere takenpakket van de interventieploegen.
Quasi alle horecazaken blijken zich te houden aan het voorziene sluitingsuur. Hierbij werd door de
politie bijstand geboden aan horeca uitbaters die problemen hadden gemeld met klanten die de zaak
niet wensten te verlaten. In de aanvangsfase werd op de eerste plaats sensibiliserend opgetreden. Op
het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem werd er 1 PV opgesteld naar aanleiding van het niet
naleven van het sluitingsuur. Dit betrof een zaak waar tegen de uitbater bij aanvang van de covid-19
crisis eveneens een proces-verbaal werd opgesteld wegens het niet naleven van de wetgeving.
Verder is er het toezicht op het naleven van de ministeriële omzendbrief (o.a. afstand tafels, dragen
van de mondmaskers , afstand van 1,5 meter , desinfecterende gel enz…) . De wijkinspecteurs
hebben een bezoek gebracht aan de verschillende zaken. Tevens houden de interventieploegen
toezicht op deze zaken en worden er regelmatig opmerkingen gemaakt. Sensibiliseren is hierbij
belangrijker dan verbaliseren.
Voor wat de jeugdhuizen en buurthuizen betreft, is er voornamelijk toezicht op het sluitingsuur. De
jeugddienst van de stad heeft tevens contact met de verschillende jeugdhuizen omtrent het naleven
van deze maatregelen.
Gezien de opgelegde maatregelen zijn er tot nog toe zeer weinig tot geen evenementen of activiteiten.
De aanvragen die in de crisiscel en door de diensten behandeld worden zijn tot nog dan ook zeer
beperkt. De crisiscel en de betrokken diensten maken mensen en verenigingen wegwijs in de regels
die steeds in evolutie zijn. Met de aangekondigde versoepeling wordt verwacht dat het aantal
aanvragen voor evenementen zal toenemen.

M9. Mondelinge vraag van raadslid Christini Gounakis rond antidiscriminatiebeleid.
Mondelinge vraag van raadslid Christini Gounakis rond antidiscriminatiebeleid:
Er waren de afgelopen weken tal van acties die erop gericht waren racisme en structurele
discriminatie een halt toe te roepen. Discriminatie reduceert mensen immers tot 1 uiterlijk kenmerk of
1 deel van hun identiteit en verbindt daar een negatieve connotatie aan. Dat is in alle gevallen
verwerpelijk. Het is niet afkomst, uiterlijk, handicap, genderidentiteit of geaardheid die iemands plaats
in de maatschappij mag bepalen.
Mede daarom voeren de verschillende overheden in ons land reeds een antidiscriminatiebeleid. De
protesten en getuigenissen van de laatste weken tonen echter aan dat hier nog veel hiaten in zijn en
rechtvaardigheid soms nog ver te zoeken is. Graag wilden we nagaan hoe onze gemeente kan
bijdragen aan een sterker antidiscriminatiebeleid en aan het realiseren van een inclusieve
samenleving:
1. Bij welke instanties in onze gemeente kunnen burgers terecht om (vermoedens van)
discriminatie te melden?
2. Welke acties koppelt de gemeente vervolgens aan die meldingen?

3. Zijn er maatregelen die het gemeentebestuur overweegt om bijkomend discriminatie te
voorkomen en aan te pakken op zijn grondgebied? Zo ja, dewelke?
Antwoord van schepen Marie Jeanne Hendrickx namens het college van burgemeester en
schepenen:
Als het gaat om klachten over discriminatie wat de eigen dienstverlening betreft, kan de burger de
normale klachtenprocedure volgen. Dit betekent dat de klacht wordt onderzocht door de
klachtenbehandelaar: betrokken burger en medewerker worden gehoord en eventuele oplossingen
wordt voorgesteld en ingevoerd.
In 2011 was er een klacht die ongegrond bleek te zijn.
In 2014 was er een klacht die wel gegrond werd beschouwd: een paar dat een huwelijk kwam
aanvragen waarbij de vrouw een Nederlandse nationaliteit had. Maar het paar werd omwille van
vragen rond de nodige documenten doorverwezen naar de dienst vreemdelingenzaken. Omdat de
vrouw een donkere huidskleur had, werd dit door het paar als discriminerend beschouwd. De
medewerker had zich wat ongelukkig uitgedrukt. Het werd uitgelegd aan de betrokkenen.
Er volgde een vorming ‘ omgaan met diversiteit’ voor de medewerkers.
In het OCMW is er in het verleden ook vorming geweest ‘omgaan met personen met een handicap’.
De medewerkers worden helaas geregeld geconfronteerd met wat je omgekeerde discriminatie zou
kunnen noemen. Wanneer burgers niet altijd het door hun gewenste antwoord krijgen, laten zij zich
soms discriminerend uit over bepaalde bevolkingsgroepen.
Als burgers (vermoedens van) discriminatie zouden signaleren, adviseert VVSG om dit door te
verwijzen naar UNIA (heeft ook een regionale zetel in Leuven).
Op dit ogenblik zijn er geen nieuwe maatregelen voorzien.
Discriminatie kan ook voorkomen worden door gelijke kansen te bieden en diversiteit positief zichtbaar
te maken: enkele voorbeelden
Inclusie in de BKO, steun aan verenigingen die zich richten op specifieke doelgroepen (kwetsbare
gezinnen, handicap…), fairtrade markt, projecten als samen bewegen, aandacht voor de holibi-dag
(regenboogvlag), initiatieven in het kader van de dag tegen extreme armoede.

M10.

Mondelinge vraag van raadslid Rita Devos rond de situatie van het stadsmagazijn.

Mondelinge vraag van raadslid Rita Devos rond de situatie van het stadsmagazijn:
De site van het stadsmagazijn is zwaar vervuild en een sanering van de grond is niet mogelijk zolang
stadsmagazijn zich daar bevindt. De huidige milieuvergunning vervalt in 2024.
Graag hadden we geweten:
1. of er plannen zijn om het stadsmagazijn elders te huisvesten
2. zo nee, wat gebeurt er met het stadsmagazijn als de milieuvergunning vervalt, en wat gebeurt er
met de site
3. welke gevolgen zijn er voor het milieu als de gronden niet of niet tijdig kunnen gesaneerd worden
Antwoord van schepen Nico Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
Deze vraag is hier al enkele keren aan bod gekomen.
Bodemverontreiniging: er bevindt zich onder het gebouw een beperkte mazoutverontreiniging. Deze
wordt nu gemonitord en pas verwijderd indien de gebouwen worden afgebroken. In termen van
sanering is dit een klein project en van enige belasting op de omgeving door de uitgestelde sanering is
uiteraard geen sprake.

Magazijn: in de vernieuwing van het structuurplan zullen we een poging doen om in onze stad een
geschikte locatie te vinden voor de herlokalisatie aangezien we al in 2004 de visie hebben ontwikkeld
dat op deze plaats een hoogwaardig woonproject mogelijk is. In onze stad is herlokaliseren nog niet
zo evident als men misschien denkt, maar we doen ons best. Vergunningstechnisch is er geen
probleem aangezien we de nodige maatregelen kunnen nemen om het ruimtebeslag te beperken. Het
is gewoon dat we er liever een ander project zouden starten.

M11.

Mondelinge vraag van raadslid Pieter Boudry over zomerscholen.

Mondelinge vraag van raadslid Pieter Boudry over zomerscholen:
Coronacrisis zorgde voor onverwachtse omschakeling naar afstandsonderwijs
Gevolg: Sommige leerlingen liepen de afgelopen maanden een zware leerachterstand op of zijn
momenteel onvoldoende voorbereid op de volgende stap in hun leertraject
Om onze leerlingen voor te bereiden op het volgend schooljaar, zet Vlaanderen in op de oprichting
van zomerscholen
Zomerscholen hebben als doel om de opgelopen leerachterstand weg te werken en leerlingen te
oriënteren naar een bepaalde studierichting, via begeleiding op maat in kleine groepen (max. 10 à 14
leerlingen per zomerklas), met een focus op twee vakken of leergebieden per leerling; met een
tweeledige dagindeling: 50% leertraject, 50% verrijkingsprogramma (sport, spel en cultuur).
Dit is volledig gratis voor leerlingen, de Vlaamse Regering voorziet een vergoeding van 25 euro per
dag per leerling
De leerlingen nemen vrijwillig deel aan de zomerschool
Mijn vragen zijn:
Of Scherpenheuvel-Zichem zich hiervoor heeft ingeschreven ja of neen. En indien niet, waarom niet.
Werd dit reeds besproken met de scholen op het lokaal overleg.
Zal Scherpenheuvel-Zichem zich alsnog inschrijven hiervoor, want wegens het succes werd een 2e
oproep gelanceerd met een nieuwe deadline voor inschrijving op 7 juli 2020 om stipt 12u
Antwoord van schepen Tony Vancauwenbergh namens het college van burgemeester en schepenen:
De inrichting van zomerscholen werd besproken met de scholen tijdens de laatste 2
overlegmomenten.
De directies van Scherpenheuvel-Zichem en de stad hebben gezamenlijk besloten om geen
zomerscholen in te richten.
De belangrijkste bekommernis was de bereikbaarheid van de beperkte doelgroep die wel in
aanmerking zou komen.
Deze leerlingen konden tijdens de lockdown al niet aangemoedigd worden om naar school te komen !
Best is dat de scholen zich focussen op het begin van het nieuwe schooljaar.
Er zullen tegen dan waarschijnlijk nog wel een aantal aanpassingen dienen te gebeuren.
Bovendien is er aangetoond uit de eindproeven van OVSG dat de leerlingen uit het basisonderwijs
omzeggens geen leerachterstand hebben opgelopen.
M12.

Mondelinge vraag van raadslid Allessia Claes over het bermbeheerplan.

Mondelinge vraag van raadslid Allessia Claes over het bermbeheerplan:
Wie de voorbije weken rondreed in onze gemeente, zag dat er op veel plaatsen reeds gemaaide
bermen waren, en dat ver voor de datum van 15 juni.

Volgens de website van de stad gebeurt het onderhoud van de bermen volgens het bermdecreet, met
uitzonderingen van afwijkingen in het bermbeheerplan. Volgens de beschikbare info op de website
dateert de laatste update van de wegbeheerplannen van 2015, maar helaas zonder inhoud of
informatie. Het is voor inwoners niet duidelijk welke bermen op dit moment uitzonderlijk vroeger
gemaaid mogen worden en welke niet.
De N-VA wil het waardevol groen in onze gemeente beschermen, met aandacht voor een
bijenvriendelijk beleid. Het instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) heeft in 2017 een nieuwe
methodiek uitgewerkt waarmee bermen vlotter en accurater kunnen worden geïnventariseerd met het
oog op het opmaken van een bermbeheersplan of het aanpassen van het gevoerde beheer.
Een actualisatie van het bermbeheerplan kan de ecologische kwaliteit van onze bermen beter
beschermen en de biodiversiteit te versterken. Zo krijgen de bloemen, grassen en andere planten de
kans om uit te zaaien en te zorgen voor een mooi zomers boeket waar de biodiversiteit wel bij vaart en
waar bijen, vlinders en andere insecten hun broodnodig voedingsstoffen kunnen uithalen.



Wat is het meest recente bermbeheerplan van onze gemeente?
Heeft het bestuur plannen om een nieuw bermbeheerplan of een aanpassing van het gevoerde
beheer te doen? Wat is de timing?

Antwoord van schepen Nico Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
Al van voor 2000 is er hier bermbeheer met afvoer van maaisel om de bermen te verarmen, erg
belangrijk om bloemen kansen te geven boven netels edm. Vanaf begin jaren 2000 hebben we het
bermbeheer verder opgewerkt. Hieronder staat een lijstje met acties en updates. Belangrijk is dat we
maaien volgens een beheersplan waarin op basis van een inventarisatie en de aanwezige planten,
voorstellen doen om het meest geschikte maairegime te bepalen (timing en frequentie).
In de eerste opmaak van het plan hebben we ook 10 km waardevolle of ecologische bermen
gedefinieerd waarin kwadranten een detailinventarisatie hebben ondergaan en die nog specifieker
onderhouden worden. Zowel het beheersplan zelf als de detailinventarisatie wordt regelmatig
herhaald. Een nieuwe update van het plan zelf is momenteel bezig en wordt uitgevoerd door Antea.
Historiek:
2001-2002: opstellen wegbermbeheersplan (noord en zuid)
2003: detailinventarisatie
2006: update detailinventarisatie
2008: update detailinventarisatie
2010: update bermbeheersplan
2014: update detailinventarisatie
2015: update bermbeheersplan
2018: update detailinventarisatie
2020: update bermbeheersplan (in uitvoering)
De opdracht werd op 09.03.2020 gegund aan ANTEA Group Belgium voor een bedrag van €
15.831,16 inclusief btw.
Grof gezegd is het maaien wettelijk vanaf 15 juni (1
de
2 maaibeurt).

ste

maaibeurt) en vanaf 15 september (eventuele

De stad vroeg en bekwam een afwijking op maaidata bij ANB op basis van ecologische doelen alsook
maar ook o.w.v. verkeerstechnische aspecten (zichtbaarheid kruispunten, overhangend gras aan
fietspaden).
Eerste maaibeurt vanaf 15 mei, tweede maaibeurt vanaf begin september. Bepaalde ecologische
bermen zijn nog specifieker en worden met de hand gemaaid.
Het lijkt mij best dat ik u nu de update bezorg van zodra beschikbaar, dan bent u direct mee up to
date.

M13. Mondelinge vraag van raadslid Pieter Boudry over een relanceplan voor
Scherpenheuvel-Zichem.
Mondelinge vraag van raadslid Pieter Boudry over een relanceplan voor Scherpenheuvel-Zichem:
1. TOELICHTING
De coronacrisis treft sinds maart de inwoners en de ondernemers van Scherpenheuvel-Zichem hard.
Mensen verliezen hun werk, veel verenigingen en ondernemers verliezen hun inkomsten. Het
gemeentebestuur blijkt echter geen herstelplan te hebben om de verschillende lokale problemen en
moeilijkheden in Scherpenheuvel-Zichem aan te pakken. Er is terecht aandacht voor de
veiligheidsmaatregelen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar als we onze lokale
werkgelegenheid, onze handelaars en ons rijk verenigingsleven willen ondersteunen in deze moeilijke
tijden, is er dringend een breed gedragen actieplan nodig.
2. MOTIVERING
N-VA Scherpenheuvel-Zichem wil de motor van onze gemeente opnieuw op volle toeren laten
draaien, met aandacht voor ondersteuning aan de verenigingen, een heropstart van onze lokale
economie en aandacht voor onze inwoners die het moeilijk hebben. Hiervoor hebben we met N-VA
een relanceplan uitgewerkt met concrete herstelmaatregelen, samengevat in een tienpuntenplan
binnen drie grote pijlers:
A. Lanceer lokale economische herstelmaatregelen
1. Geef aan alle inwoners een “Stadsbon”
2. Richt een ondernemersraad op
3. Faciliteer ‘social distancing’ voor onze horeca en handelaars in tijd en ruimte
4. Stimuleer het toerisme in Scherpenheuvel-Zichem
B. Versterk en bescherm onze gemeenschap
1. Ondersteun onze verenigingen voor het sociaal welzijn van jongeren en ouderen
2. Zorg voor de kwetsbaren in onze samenleving
3. Herschrijf het noodplan en leg voorraad mondmaskers aan
4. Organiseer noodopvang vanuit de stad
C. Zet in op digitalisering
1. Lanceer een digitaal ondernemersloket
2. Lanceer de reeds goedgekeurde stadsapp
Het volledige relanceplan in detail kan u in de bijlage lezen (bijlage 1).
Deze tien maatregelen samen worden geraamd op 896.000 euro, een budget die we klaar hebben
staan. (meer info verneemt u in bijlage 1)
Bovenstaande relanceplan kunnen we direct implementeren zonder dat de huidige plannen binnen
het meerjarenplan en meerjarenbudget moet worden aangepast.
Bovenstaande lijst van concrete acties en voorstellen zijn een eerste aanzet om snel & doelgericht
te ageren naar de noden en zorgen van onze inwoners. N-VA Scherpenheuvel-Zichem vraagt aan
dit stadsbestuur om de Vlaamse veerkracht snel in daden om te zetten.
3. VRAGEN:
Gaat het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem ermee akkoord dat er nood is aan een
relanceplan voor Scherpenheuvel-Zichem en we het budgettair overschot van 602.552 euro op de
jaarrekening van 2019 gaan aanwenden ter financiering van onderstaand tienpuntenplan, steunend op
drie grote pijlers: het lanceren van lokale economische herstelmaatregelen, het versterken en
beschermen van onze gemeenschap, en het inzetten op digitalisering in Scherpenheuvel-Zichem?
1. Gaat het stadsbestuur aan alle inwoners een “Stadsbon” geven in 2020? (zie relanceplan voor
een meer gedetailleerde uitwerking)
2. Gaat het stadsbestuur een ondernemersraad oprichten in 2020? (zie relanceplan voor een meer
gedetailleerde uitwerking)

3. Gaat het stadsbestuur ‘social distancing’ faciliteren voor onze horeca en handelaars in tijd en
ruimte in 2020? (zie relanceplan voor een meer gedetailleerde uitwerking)
4. Gaat het stadsbestuur het toerisme in Scherpenheuvel-Zichem stimuleren in 2020? (zie
relanceplan voor een meer gedetailleerde uitwerking)
5. Gaat het stadsbestuur onze verenigingen voor het sociaal welzijn van jongeren en ouderen
ondersteunen? (zie relanceplan voor een meer gedetailleerde uitwerking)
6. Gaat het stadsbestuur zorgen voor de kwetsbaren in onze samenleving in 2020? (zie relanceplan
voor een meer gedetailleerde uitwerking)
7. Gaat het stadsbestuur het noodplan herschrijven en een voorraad mondmaskers aanleggen in
2020? (zie relanceplan voor een meer gedetailleerde uitwerking)
8. Gaat het stadsbestuur noodopvang mogelijk maken georganiseerd vanuit de stad in 2020? (zie
relanceplan voor een meer gedetailleerde uitwerking)
9. Gaat het stadsbestuur een digitaal ondernemersloket lanceren in 2020? (zie relanceplan voor een
meer gedetailleerde uitwerking)
10. Gaat het stadsbestuur de reeds goedgekeurde stadsapp lanceren in 2020? (zie relanceplan voor
een meer gedetailleerde uitwerking)
Gaat het stadsbestuur dit relanceplan zo snel als mogelijk uitwerken met de betrokken personen en
organisaties om dit nog deze zomer in voege te laten treden?
Antwoord van 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
maatschappelijke uitdagingen. De voorbije drie maanden is alle aandacht uitgegaan naar de exit uit
deze crisis. De crisiscel en het bestuur hadden en hebben nog steeds daarmee de handen vol en dat
zal ook de komende weken niet anders zijn. Een volgende stap zal de relance zijn met opties voor de
middellange en lange termijn. De VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten) heeft
hierrond een aantal suggesties gedaan die we zeker zullen bekijken en uitwerken.
Ik stel vast dat een aantal voorstellen die u aanbrengt niet echt nieuw zijn maar gewoon dezelfde zijn
als de reeds bestaande initiatieven en opties van de meerderheid o.a. oprichting van een dienst
stadsmarketing, uitbreiding van de terrassen voor de horeca, ondersteuning van het verenigingsleven,
armoedebestrijding en de zorg voor kwetsbare doelgroepen, aanleg strategische voorraad
mondmaskers en de invoering van de stadsapp.
De komende weken en maanden zullen er keuzes moeten gemaakt worden over welke initiatieven of
acties genomen worden. Wij gaan ons vandaag vanuit de meerderheid daar niet op vastpinnen.
De impact van corona op het budget en de meerjarenplanning zal er ongetwijfeld zijn zowel qua
(gewijzigde) doelstellingen als qua financiële impact. In ons vooropgesteld meerjarenplan zullen een
aantal prioriteiten geherformuleerd worden ingevolge meeruitgaven, gederfde inkomsten en
ontvangen subsidies vanuit Vlaanderen gerelateerd aan deze crisis alsook de uitgaven aan nieuwe
initiatieven. Het globale plaatje zal moeten bekeken worden. En daar willen we nu niet op vooruit
lopen.

De voorzitter van de gemeenteraad sluit de vergadering om 23.04 uur.
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de wnd. algemeen directeur
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