NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
VAN 29 OKTOBER 2020
Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

Manu Claes: burgemeester verontschuldigd voor agendapunt 7;
Koen Vranken: raadslid verontschuldigd voor agendapunt 1, 2, 3;
Ursula Bervoets: raadslid verontschuldigd voor agendapunt 1, 2, 3;
Rita Devos: raadslid verontschuldigd voor agendapunt 1, 2

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

Openbare zitting

1. Stemming over het hoogdringend agendapunt omtrent de aanpassing van het
retributiereglement van 28.11.2019 op het gebruik van de buitenschoolse kinderopvang.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 21.12.2017, inzonderheid op artikel 23;
Gelet op het voorstel van de voorzitter om volgend punt bij dringende noodzakelijkheid aan de agenda
toe te voegen: ‘Aanpassing van het retributiereglement van 28.11.2019 op het gebruik van de
buitenschoolse kinderopvang.’;
Motivatie:
Enkel de gemeenteraad kan beslissen over het vrijstellen van de retributie op het gebruik van de
kinderopvang. Dit kan niet met terugwerkende kracht. Aangezien dit betrekking heeft op prestaties, die
worden geleverd op 9 en 10 november, kan dit enkel beslist worden door de raad in oktober. De zitting
van november vindt plaats na de data van de prestaties.
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,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Annelies Ooms, Suzy Wouters,
Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry,
Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen,
Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel van de voorzitter. Het agendapunt
‘Aanpassing van het retributiereglement van 28.11.2019 op het gebruik van de
buitenschoolse kinderopvang.’ wordt aan de agenda toegevoegd.
2. 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 17.09.2020

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,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rudi
Vancauwenbergh, Brigitte Gielen, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Annelies Ooms, Christini Gounakis
Besluit:
Art. 1.
De notulen van de zitting van 17.09.2020 worden goedgekeurd.
3. Kennisgeving en bekrachtiging van de besluiten van de burgemeester in het kader van de
coronacrisis.
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 02.10.2020
 besluit burgemeester van 20.10.2020;
Overwegende dat deze besluiten ter kennisgeving en bekrachtiging moeten worden voorgelegd aan
de gemeenteraad;
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,
Geert Janssens, Ronald Schuyten, Annelies Ooms, Suzy Wouters,
Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry,
Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen,
Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt kennis van en bekrachtigt volgende besluiten:
 besluit burgemeester van 02.10.2020
 besluit burgemeester van 20.10.2020.
4. Kennisneming van de stand van zaken van de maatregelen in het kader van de
coronacrisis.
De burgemeester geeft een stand van zaken van de maatregelen in het kader van de coronacrisis:
De lokale crisiscel is samengesteld uit de burgemeester, de eerste schepen, de waarnemend
directeur, de noodplanambtenaar, de communicatiedienst, een commissaris en de
wijkverantwoordelijke van de politie. Naargelang de agendapunten worden de diensten van stad en
OCMW uitgenodigd op de vergadering. In het begin van de crisis kwam de cel elke werkdag samen in
de raadzaal van het stadhuis met inachtneming van de regels inzake social distancing. Sinds enkele
weken is dit en tweetal keer per week.
De cel bespreekt de binnengekomen informatie met richtlijnen vanuit de hogere overheden en de
implementatie ervan in de stad. Daarnaast worden concrete problemen die zich voordoen in de stad
besproken alsook de te treffen maatregelen. Ook de communicatie naar de bevolking en de
plaatselijke pers is een vast topic. Er wordt permanent teruggekoppeld naar de betrokken diensten wat
uitvoering op het terrein betreft en naar het schepencollege om te nemen beslissingen voor te leggen.
Er wordt ook een logboek bijgehouden met een overzicht van de besproken punten.

Ik geef vandaag enkel de hoofdlijnen aan. Voor meer informatie verwijs ik naar het logboek.
De impact van deze crisis zou ik willen omschrijven als slepend en slopend. Slepend omdat zij
inderdaad lang aansleept- we zijn al 7 maanden bezig- en corona zal ons nog een hele tijd bezig
houden en vooral, er is nog lang geen eind in zicht. Zolang we niet over een vaccin beschikken zitten
we in een sukkelstraat zonder uitzicht op verbetering.
Slopend omdat het veel van onze krachten vergt fysiek maar ook psychologisch. We kunnen ons
gewoon leven niet leven gezien de opgelegde maatregelen. En dat wordt hoe langer, hoe moeilijker.
Ook om de opgelegde maatregelen ter volgen. En dat is het nu juist. Enkel als iedereen zich aan de
maatregelen houdt, kunnen we het tij doen keren. En dat is ook de boodschap die ik vandaag wil
meegeven aan u collega’s die onze bevolking vertegenwoordigen. Help in de vele contacten die u
hebt met onze inwoners, mee sensibiliseren, help de mensen bij de les houden. . De mensen moeten
beseffen dat ons lot in de handen van ieder van ons ligt. Overtuig hen mee om zich aan de regels te
houden: fysieke contacten beperken, afstand houden, handen wassen. De basisregels dus Dat is
absoluut nodig willen we het drama dat zich in onze ziekenhuizen aan het voltrekken is, een halt
toeroepen!
Sensibiliseren is dus een belangrijke opdracht. Dat gebeurt ook via continue communicatie via
website, FB, Instagram, Hoplr en de stadsinfo. Via banners in het straatbeeld met de 6 gouden regels.
Via affiches in de gebouwen van stad en OCMW alsook via handelaars en organisaties.
Een permanente opdracht is ook het informeren en vragen beantwoorden van de bevolking over de
opgelegde maatregelen. Deze veranderen constant ( verstrenging, versoepeling) wat het er niet
gemakkelijker op maakt. Wij proberen hier een wegwijzer te zijn.
Ook de ondersteuning van verenigingen bij de opmaak van draaiboeken en de opmaak van
toelatingen n.a.v. de opstart van activiteiten, evenementen e.d. is een tijdrovende bezigheid. Onze
noodplanambtenaar heeft hiermee meer dan de handen vol.
Het opvolgen van de gezondheidssituatie van de inwoners van onze stad en de inwoners/personeel
van de residentiële instellingen is een permanente taak. Voor de contactopsporing werken we samen
met de Eerste Lijnszone Demerland waarbij wij zelf ook een inbreng doen door twee maatschappelijk
werkers van het OCMW gedeeltelijk hiervoor vrij te stellen.
Er is ook natuurlijk het aspect handhaving. De politie ziet toe op de naleving van de regels: sluiting
horeca, avondklok, verbod op samenscholingen enz.. . De opdracht is wisselend gezien ook de
regels constant aan wijzigingen onderhevig zijn.
Met de directies van al de scholen in de stad wordt regelmatig overleg gepleegd en we steunen hen
waar mogelijk: ter beschikking stellen van nadar, kinderopvang is de eerste golf toen de scholen
gesloten waren, sensibiliseren van ouders aan de schoolpoorten om het neusmondmasker te dragen
via een brief en affiches…. .
Logistiek werden er ook stappen gezet. Mondmaskers werden begin juni huis aan huis bedeeld voor
alle inwoners vanaf 12 jaar. Vanaf volgende week kunnen inwoners een tweede gratis mondmasker
komen afhalen. Voor de eigen openbare gebouwen en personeel werden ontsmettingsgel en
dispensers aangekocht.
Corona heeft ook impact op de inrichting van het openbaar domein. Denk maar aan de
mondmaskerzones die werden ingesteld in het centrum van Scherpenheuvel en op de abdijsite in
Averbode, inclusief de herschikking van de ijskarren in de lekdreef.
Mondmaskerplicht werd ook ingevoerd op de wekelijkse markt in Scherpenheuvel alsmede
eenrichtingscirculatie in een afgebakende zone met toegangscontrole via de inzet van stadspersoneel
en vrijwilligers. Ondanks corona zijn we er toch in geslaagd een nieuwe buurtmarkt op te starten in
Averbode, die veel bijval kent.
Om de lokale handel te ondersteunen werden specifieke maatregelen genomen:
- Vrijstelling van de belasting op ambulante handel, kramen aan de basiliek en ijskarren

-

Vrijstelling van de belasting op kermisattracties
Vrijstelling van belasting op plaatsen van terrassen en koopwaar op het openbaar domein
Mogelijkheid tot uitbreiding van de terrassen van de horeca

Ook naar onze verenigingen toe werden ondersteuningsacties ondernomen:
- Afschaffen annuleringsvergoeding voor gebruik van stedelijke zalen en lokalen
- Vermindering van de retributie met 50 % voor het gebruik van stedelijke zalen en lokalen en
sportinfrastructuur
- Vermindering van de maandelijkse huur met 50 % voor de vaste gebruikers van gemeentelijke
zalen en lokalen
- Het vervroegd uitbetalen van de werkingssubsidies voor de verenigingen van het werkingsjaar
2020 a rato van een voorschot van 70 %
- Integrale toewijzing aan en verdeling van het bedrag van het Vlaams Steunfonds aan de
verenigingen
5. Akteneming van het verzoek tot verlenging van de verhindering van een raadslid.
Gelet op het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 08.07.2011, inzonderheid de artikelen 8, 15, 58 en
169;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, inzonderheid artikel 12,2°;
Gelet op de akteneming door de gemeenteraad op 17.09.2020 van de verhindering van Anne-Sophie
Weckx om te zetelen als raadslid wegens ouderschapsverlof vanaf de geboorte, op 05.08.2020, tot
het einde van de negende week na de dag van de geboorte;
Overwegende dat Simone Simons in de zitting van de gemeenteraad op 17.09.2020 door de voorzitter
aangesteld verklaard werd in zijn functie van lid van de gemeenteraad, voor de periode van
verhindering van Anne-Sophie Weckx;
Gelet op het schriftelijk verzoek van raadslid Anne-Sophie Weckx van 01.10.2020 aan de voorzitter
van de gemeenteraad om een verlenging van de verhindering wegens ouderschapsverlof;
Overwegende dat de onderbreking van de uitoefening van het mandaat na de negende week verlengd
kan worden met een duur van maximaal zes weken;
Gelet op de bespreking;
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad neemt akte van de verlenging van de verhindering van raadslid AnneSophie Weckx om te zetelen als raadslid wegens ouderschapsverlof na de negende week
met een duur van maximaal zes weken.
6. Kennisneming goedkeuring jaarrekening 2019 AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem
en kwijting verlenen aan de bestuurders van het autonoom gemeentebedrijf Patrimonium
Scherpenheuvel-Zichem.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de jaarrekening 2019 van het autonoom gemeentebedrijf Patrimonium ScherpenheuvelZichem vastgesteld door de raad van bestuur op 04.05.2020 en gunstig geadviseerd door de
gemeenteraad op 28.05.2020;
Gelet op het besluit van de gouverneur van Vlaams-Brabant van 15.09.2020 houdende goedkeuring
van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van het autonoom gemeentebedrijf
Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem;
de
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomst artikel 235 §4, 3 lid van het decreet over het
lokaal bestuur kwijting kan verlenen aan de bestuurders, na goedkeuring van de rekeningen;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen, Simone Simons
Neen:

Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De raad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van Vlaams-Brabant van
15.09.2020 houdende goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019
van het autonoom gemeentebedrijf Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem.
Art. 2.
De raad verleent kwijting aan de bestuurders van het autonoom gemeentebedrijf
Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem.
7. Goedkeuren gratis grondafstand omgevingsvergunning OMV2020/00017V tot realisatie van
één bouwlot voor een open bebouwing met gratis grondafstand gelegen Ijsbergstraat nr.
120 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Gelet op het decreet van 18.05.1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, en latere
wijzigingen;
Gelet op de aanvraag tot omgevingsvergunning met gratis grondafstand voor een perceel gelegen
de
langs de IJsbergstraat nr. 120 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, gekadastreerd 2 afdeling Zichem,
sectie D, nr(s). 110D;
Overwegende dat een beslissing omtrent een omgevingsvergunning met gratis grondafstand
voorafgaandelijk dient voorgelegd aan de gemeenteraad;
Gelet op het feit dat de grondafstand voortvloeit uit het rooilijnplan goedgekeurd door de
gemeenteraad van Zichem in zitting van 23.02.2013;
Gelet op het ontwerp opgemaakt door het Landmeterskantoor Van Eester, met adres Kapellelaan nr.
31 bus 1 te 2590 Berlaar;
Gelet op de bespreking;
Gaat over tot de goedkeuring van de gratis grondafstand bij de omgevingsvergunning
OMV2020/00017V – OMV_2020086158 (zie lot 3 met oppervlakte van 30,7ca) gelegen IJsbergstraat
nr. 120 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, aangevraagd door Coudron Gilbert, met adres IJsbergstraat
nr. 120 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem;
Ja:
Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans, Marie Jeanne Hendrickx,
Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels, Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen,
Allessia Claes, Jan Boeckx, Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten,
Ursula Bervoets, Annelies Ooms, Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters,
Lieve Van den Berghe, Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen,
Lieven Simon, Rita Devos, Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gratis grondafstand bij de omgevingsvergunning OMV2020/00017V – OMV_
OMV_2020086158 (zie lot 3 met oppervlakte van 30,7ca) gelegen IJsbergstraat nr. 120 te
3271 Scherpenheuvel-Zichem, aangevraagd door Coudron Gilbert, met adres IJsbergstraat
nr. 120 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, wordt goedgekeurd.
Art. 2.
Het strookje grond langsheen de IJsbergstraat nr. 120 te 3271 Scherpenheuvel met
oppervlakte van 30,7ca volgens bijgevoegd metingsplan is bestemd om ingelijfd te worden in
het openbaar domein van de wegenis en dient gratis aan de stad afgestaan te worden voor
openbaar nut, mits een gunstig bodemattest de overdracht toelaat.
De bouwheer is gehouden alvorens te starten met de bouwwerken een dossier gratis
grondafstand (bodemattest, hypothecair getuigschrift, bij voorkeur ontwerpakte, verklaring
gratis grondafstand, 3x metingsplan gratis grondafstand, schattingsverslag wordt gevraagd
door de technische dienst en kosten worden doorgerekend) te bezorgen op de technische
dienst van de stad Scherpenheuvel-Zichem.
Art. 3.
De aanvrager verbindt zich ertoe, evenals zijn rechtsopvolgers, de onder artikel 2 vermelde
voorwaarde in een navolgende verkoopakte met betrekking tot de gronden in te lassen of te
doen inschrijven.
Art. 4.
Dit besluit wordt voor verder gevolg aan het omgevingsdossier toegevoegd.

8. Goedkeuring van de vernieuwde visienota sociaal wonen.
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 27.03.2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning
van het lokaal woonbeleid van 16.11.2018 waarmee de Vlaamse regering gemeenten wil aanzetten
werk te maken van een volwaardig woonbeleid, bij voorkeur via intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 12.09.2019 waarin beslist werd om deel te nemen
aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘Wonen aan de Demer’;
Gelet op het monitoringsbesluit van de Vlaamse regering van 10.11.2011 tot bepaling van de nadere
regelen voor de opvolging van de realisatie van het bindend sociaal objectief en tot bepaling van de
methodologie en de criteria voor uitvoering van de voortgangstoets;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 07.09.2020 betreffende de
goedkeuring van het plan van aanpak in het kader van de voortgangstoets 2020 en de principiële
goedkeuring van de vernieuwde visienota sociaal wonen;
Overwegende dat het belangrijk is dat Scherpenheuvel-Zichem een globale visie heeft rond het
sociaal woonbeleid en dat de instrumenten die worden aangereikt door het decreet grond-en
pandenbeleid op de meest efficiënte manier worden ingezet;
Gelet op het feit dat samen met IGS ‘Wonen aan de Demer’ een visienota sociaal wonen werd
opgemaakt, dewelke een overzicht weergeeft van de bestaande situatie binnen de gemeente op vlak
van sociale huisvesting en een visie op het behalen van het BSO met concrete doelen en projecten;
Gelet op het feit dat verschillende onderdelen van deze visienota reeds besproken werden op het
lokaal woonoverleg;
Gelet op het feit dat deze visienota reeds principieel werd goedgekeurd door het college van
burgemeester en schepenen en geagendeerd werd op het lokaal woonoverleg van 24.09.2020;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad keurt de bij dit besluit gevoegde vernieuwde visienota sociaal wonen
goed.
9. Goedkeuring van de huurovereenkomst tussen de stad en Telenet Group nv voor een
perceel grond in functie van de bouw van een zendstation ter hoogte van de
voetbalterreinen langs de Pastoor Brissacstraat.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Overwegende dat de heer Jan Heiremans, namens Telenet Group nv, op zoek is naar een geschikte
locatie in de omgeving Okselaar voor het plaatsen van een nieuwe zendmast;
Overwegende dat een nieuw zendstation noodzakelijk is om hun dienstverlening en mobiele
bereikbaarheid te verbeteren in deze regio;
Overwegende dat de voetbalterreinen langs de Pastoor Brissacstraat een ideale optie zouden zijn;
Overwegende dat het terrein waarop de zendmast geplaatst zou worden eigendom is van de stad;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17.02.2020 waarbij
voorlopig akkoord gegaan werd om langs de voetbalterreinen aan de Pastoor Brissacstraat een
zendmast te plaatsen en waarbij gevraagd werd aan de heer Jan Heiremans om een concreet voorstel
uit te werken en een voorstel van huurovereenkomst op te stellen;
Gelet op de plannen, opgemaakt door Benchmark Telecom bvba, waarbij een voorstel uitgewerkt
wordt met betrekking tot de te plaatsen zendmast en waarbij een geschikte locatie voorgesteld wordt;

Gelet op het ontwerp van huurovereenkomst opgemaakt door Telenet nv waarin de voorwaarden van
de huur zijn opgesomd;
Overwegende dat de overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 9 jaar, telkens
verlengbaar met een periode van 9 jaar;
Overwegende dat de jaarlijkse huurprijs 4.000,- bedraagt;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Een perceeltje grond met een oppervlakte van 36m², zoals aangeduid op de plannen
e
gevoegd bij de huurovereenkomst en deel van het perceel gekadastreerd 2 afdeling sectie
B nr. 370C, zijnde de voetbalterreinen langs de Pastoor Brissacstraat wordt verhuurd aan
Telenet Group nv voor het plaatsen van een nieuw zendstation om hun dienstverlening en
bereikbaarheid te verbeteren in deze regio tegen een jaarlijkse huurprijs van 4.000,- euro
voor een periode van 9 jaar, verlengbaar met periodes van 9 jaar.
Art. 2.
De huurovereenkomst, opgemaakt door Telenet Group nv, wordt goedgekeurd en maakt
integraal deel uit van deze beslissing.
10. Goedkeuring van de ontwerpakte met betrekking tot de gratis grondafstand van een weg en
aanhorigheden in de verkaveling "Wijk Miami".
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26.10.2017 houdende de goedkeuring van het tracé
van de aan te leggen wegenis zoals voorgesteld op het ontwerp en rooilijnplan met gratis
grondafstand;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26.10.2017 houdende de goedkeuring van het
wegenisdossier (project 16/5578) met gratis grondafstand voor het creëren van een verkaveling met
een insteekweg ter hoogte van Mannenberg 177 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18.12.2017 houdende het
afleveren van een verkavelingsvergunning met als kenmerk S/26/2017 aan de heer Herve Denaigre,
Mannenberg 187 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem voor de realisatie van 18 bouwloten (2 voor open
bebouwing, 10 voor halfopen bebouwing per twee gekoppeld en 6 halfopen bebouwing per 3
gekoppeld) met wegenisaanleg en gratis grondafstand gelegen langs de Mannenberg te
Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op het PV van voorlopige oplevering van 10.07.2020 van de door Superbeton uitgevoerde
wegeniswerken;
Overwegende dat de strook grond gratis, vrij en onbelast en met gunstig bodemattest dient
overgedragen te worden aan de stad om ingelijfd te worden in het openbaar domein;
Gelet op het opmetingsplan van 12.06.2020, opgemaakt door landmeters- en studiebureau Hosbur,
Diestsestraat 175 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem waarop de af te staan strook grond staat
afgebeeld onder de lot 20 en waaruit blijkt dat de oppervlakte van de strook grond 9a78ca bedraagt;
Overwegende dat de gratis grondafstand gebeurt om reden van openbaar nut;
Gelet op de ontwerpakte, opgemaakt door notariskantoor Timmermans, Meuris en Claes, Molenstraat
46 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, met betrekking tot de gratis grondafstand;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,

Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De strook grond, gekadastreerd eerste afdeling volgens titel wijk B nummer 113/M/deel,
volgens kadaster deel van nummer 0113MP0000 en volgens prekadastratie wijk B nummer
601/C2/P0000, met een oppervlakte van 9a78ca volgens het opmetingsplan van 12.06.2020,
opgemaakt door landmeters- en studiebureau Hosbur, Diestsestraat 175 te 3270
Scherpenheuvel-Zichem afgebeeld als de lot 20, wordt kosteloos overgenomen.
Art. 2.
Deze verwerving geschiedt om reden van openbaar nut om ingelijfd te worden in het
openbaar domein.
Art. 3.
De ontwerpakte met betrekking tot de gratis grondafstand, opgemaakt door notariskantoor
Timmermans, Meuris en Claes, Molenstraat 46 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem wordt
goedgekeurd en maakt integraal deel uit van deze beslissing.
11. Goedkeuring ontwerpakte m.b.t. de inbreng in natura n.a.v. de toetreding voor de activiteit
openbare verlichting.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017, inzonderheid de artikelen 41, 279, 281,
283 en Deel III, Titel III betreffende de Intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de beslissing d.d. 28.11.2019 waarbij de gemeenteraad goedkeuring verleende aan het
aanbod ‘Fluvius Openbare verlichting en de toetreding tot Iverlek voor de activiteit openbare
verlichting’;
Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Iverlek d.d. 17.12.2019 tot kapitaalverhoging per
01.07.2019 van het variabel kapitaal ten bedrage van € 5.372.325,00 door middel van 214.893 Aovaandelen en de kapitaalverhoging per 17.12.2019 van het variabel kapitaal ten bedragen van €
17.368.100,00 door middel van 694.724 Aov-aandelen;
Gelet op de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van Iverlek d.d. 17.12.2019
waarbij de stad Scherpenheuvel-Zichem als deelnemer voor de activiteit openbare verlichting werd
aanvaard met ingang 17.12.2019;
Gelet op het inbrengverslag van de raad van bestuur van Iverlek, het inbrengverslag van de
commissaris en notulen (onderhands en notarieel) van de buitengewone algemene vergadering
waarbij de inbreng voor de stad bestaat uit een definitieve inbrengwaarde van € 617.890,78,
vertegenwoordigd door hetzij 18.536 aantal aandelen Aov en € 154.490,78 in cash;
Overwegende dat het cashgedeelte door Iverlek werd gestort op 14.02.2020 op rekening van de stad
Scherpenheuvel-Zichem;
Gelet op het ontwerp van notariële akte houdende de inbreng in natura en de vaststelling van de
verwezenlijking van de kapitaalverhoging zoals overgemaakt op 17.09.2020;
Gelet op het voorstel van Iverlek om deze notariële akte te verlijden op 26.11.2020 om 14u00 in het
regiogebouw te Mechelen, Elektriciteitstraat 68;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Er wordt kennis genomen van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering
van Iverlek d.d. 17.12.2019 houdende de aanvaarding van de toetreding per 17.12.2019 van
de stad voor de activiteit openbare verlichting tot Iverlek en van de ermee gepaard gaande
kapitaalverhoging ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van
17.12.2019.

Art. 2.
Art. 3.

Art. 4.

Haar goedkeuring te hechten aan het ontwerp van notariële akte houdende formalisering
van hogervermelde inbreng in natura.
Beslist de heer Manu Claes, burgemeester en de heer Bruno Claes algemeen directeur aan
te duiden/te bevestigen om als gevolmachtigde van de stad de authentieke akte te
ondertekenen op 26.11.2020 om 14u00 in het regiogebouw te Mechelen, Elektriciteitstraat
68.
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van voormelde
beslissingen alsook kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Iverlek, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie) op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

12. Bekrachtiging van de ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2030-engagement.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op het besluit van de deputatie van 21.06.2018, waarbij de provincie zich engageert om
Sustainable Energy and Climate Action Plans, kortweg SECAP’s (gemeentelijk energie- en
klimaatactieplannen) op te maken voor de Vlaams-Brabantse steden en gemeenten en deze tevens te
ondersteunen en te begeleiden bij de uitvoering ervan;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30.01.2020 waarbij de gemeente de overeenkomst met de
provincie Vlaams-Brabant voor de opmaak van een gemeentelijk SECAP goedkeurde, evenals de
principiële intekening op het Burgemeestersconvenant 2030 opgenomen als voorwaarde in deze
overeenkomst, inzonderheid art. 4;
Gelet op het Vlaams Energie- en Klimaatbeleidsplan 2021-2030, goedgekeurd door de Vlaamse
Regering op 09.12.2019, waarin de Vlaamse overheid de lokale overheden stimuleert om de 2030doelstelling van het Burgemeestersconvenant na te streven en verwijst naar de sleutelrol die steden
en gemeenten spelen in het Vlaamse energie- en klimaatbeleid;
Gelet op het provinciaal klimaatbeleidsplan 2040, waarin gesteld wordt dat de provincie VlaamsBrabant samen met gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen, middenveld en burgers wil evolueren
naar een klimaatneutraal en klimaatbestendig Vlaams-Brabant tegen 2040;
Gelet op het Provinciaal Klimaatactieprogramma 2020-2025, goedgekeurd door de deputatie op
07.11.2019, waarbij de provincie de gemeenten zal ondersteunen bij het uitwerken en uitvoeren van
hun lokaal klimaatbeleid;
Gelet op het feit dat Scherpenheuvel-Zichem op 18.10.2019 in Leuven het Vlaams-Brabantse
Klimaatengagement ondertekende;
Overwegende dat Scherpenheuvel-Zichem in 2014 het Burgemeestersconvenant 2020 (CoM2020)
ondertekende, waarbij ze zich engageerde tot een besparing van 20% op hun CO 2-uitstoot tegen 2020
(referentiejaar 2011);
Overwegende dat de einddatum van het huidige Burgemeestersconvenant (CoM2020) in zicht komt,
wil Scherpenheuvel-Zichem zich voorbereiden op de periode na 2020 (CoM2030);
Gelet op de bepalingen uit het verbintenissendocument ‘Burgemeestersconvenant voor Klimaat en
Energie’ (zie bijlage);
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
De gemeenteraad van Scherpenheuvel-Zichem beslist het Burgemeestersconvenant 2030
(Covenant of Mayors) officieel te ondertekenen, zoals reeds opgenomen in de
overeenkomst met de provincie, en neemt kennis van bijhorende verbintenissen (zie bijlage
‘verbintenissendocument Burgemeestersconvenant’).
Art. 2.
Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2030 engageert ScherpenheuvelZichem zich om:

Art. 3.

Art. 4.
Art. 5.

- de uitstoot van CO2 (en eventuele andere broeikasgassen) op haar grondgebied tegen
2030 met ten mínste 40% terug te dringen ten opzichte van 2011, met name door een betere
energie-efficiëntie en een hoger gebruik van hernieuwbare energiebronnen
(klimaatmitigatie);
- haar veerkracht te verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van
klimaatverandering (klimaatadaptatie).
Om deze engagementen om te zetten in praktische maatregelen zal ScherpenheuvelZichem, zoals reeds voorzien in de hierboven vermelde overeenkomst met de provincie
Vlaams-Brabant, de volgende stappen ondernemen:
- een ‘inventarisatie uitgangswaarden emissies’ (CO 2-nulmeting) en een beoordeling van de
risico’s van en de kwetsbaarheden voor klimaatverandering (risico- en
kwetsbaarheidsanalyse) uitvoeren;
- een actieplan voor duurzame energie en klimaat (Sustainable Energy and Climate Action
Plan of SECAP) indienen bij de EU binnen de twee jaar na de datum van dit
gemeenteraadsbesluit van ondertekening van het Burgemeestersconvenant (Covenant of
Mayors) 2030;
- minstens elke twee jaar na het indienen van het SECAP rapporteren aan de EU over de
geboekte vooruitgang met het oog op evaluatie, monitoring en verificatie.
De gemeenteraad geeft de burgemeester machtiging om het toetredingsformulier tot het
Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors) 2030 te ondertekenen.
Een afschrift van dit besluit en een door de burgemeester ondertekend toetredingsformulier,
zal bezorgd worden aan de Provincie Vlaams-Brabant, Dienst leefmilieu. De provincie
bezorgt het besluit en toetredingsformulier aan de EU en vraagt indien nodig uitstel van
indiening SECAP aan.

13. Goedkeuring van het Regiopact Spitsregio Leuven en de bijhorende gezamenlijke
actietabel.
Gelet op het decreet van 22.12.2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij de dienstverlenende vereniging Interleuven;
Overwegende dat onder impuls van Interleuven, de burgemeesters van de aangesloten gemeenten,
alsook van de gedeputeerden van de provincie Vlaams-Brabant en de rector van de KU Leuven, een
Burgemeesteroverleg Oost-Brabant wordt opgericht als een regionaal overlegplatform dat actie
onderneemt om de 30 gemeenten van Oost-Brabant te versterken als Spitsregio;
Overwegende dat hiertoe een ontwerp van Pact ‘Spitsregio Leuven’ tussen genoemde partijen wordt
opgesteld, zoals dit thans wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter kennisname en goedkeuring;
Overwegende dat luidens artikel 5 van het voorliggende ontwerp het Burgemeesteroverleg OostBrabant een regionaal overlegplatform over regionale dossiers en projecten is, waarbij wordt gestreefd
naar een goede mix van ‘regio-omvattende’ dossiers en ‘specifieke’ dossiers. Belangrijk daarbij is dat
het altijd gaat over samenwerking binnen de regio. De behandeling en uitwerking van deze dossiers
kan resulteren in concrete realisaties op het terrein of in beleidsvoorbereidend werk;
Overwegende dat het Burgemeestersoverleg tot doel heeft:
- kennisuitwisseling/lerend netwerk: bestuurlijke ervaringen en praktijken uitwisselen, sprekers
uitnodigen over voor de regio belangrijke domeinen/onderwerpen, …
- standpunten innemen en lobbywerk: overleggen over de bovengemeentelijke belangen, deze
onderbouwen en verdedigen,
- werken aan concrete projecten: opstellen van een actieplan met concrete acties voor een
kwalitatieve ontwikkeling van de regio,
- externe profilering als Spitsregio Leuven;
Overwegende dat hierbij voor de opmaak van een concreet actieplan voor de huidige beleidsperiode
wordt uitgegaan van de in artikel 6 – Actieplan omschreven krachtlijnen rond kenniseconomie,
mobiliteit en ruimtelijke ordening;
Overwegende dat het Burgemeesteroverleg Oost-Brabant voorziet in leden met stemrecht, met name
de burgemeesters van de deelnemende gemeenten, en in waarnemende leden met een raadgevende
stem, inzonderheid de gedeputeerde(n) van de provincie Vlaams-Brabant woonachtig in Spitsregio
Leuven, de vertegenwoordiger van de KU Leuven, de vertegenwoordiger van Leuven MindGate en de
algemeen directeur van Interleuven;

Overwegende dat er in het Pact ‘Spitsregio Leuven’ tevens wordt voorzien in een stuurgroep die een
algemeen coördinerende opdracht heeft, de prioriteiten inzake beleid en werking vastlegt en overlegt
over de wijze waarop de voorliggende overeenkomst wordt uitgevoerd;
Overwegende dat de stuurgroep bestaat, behoudens de leden met raadgevende stem, uit
burgemeesters. Zij worden aangeduid voor de duur van een beleidsperiode en zolang zij de
betreffende functie opnemen:
- Leden met stemrecht: 7 burgemeesters, aangeduid door het Burgemeestersoverleg Oost-Brabant,
met aandacht voor:
- minstens 2 vertegenwoordigers van kleinere gemeenten.
- goede geografische spreiding.
- evenwichtige vertegenwoordiging van de politieke strekkingen (cfr. Burgemeestersoverleg
Oost-Brabant).
- Leden met raadgevende stem: algemeen directeur van Interleuven;
Overwegende dat er tevens door het Burgemeesteroverleg Oost-Brabant kan worden voorzien in de
oprichting van één of meerdere themawerkgroepen of subregionale clustergroepen voor de
behandeling van bepaalde thema’s of ‘subregio-specifieke’ topics of dossiers;
Overwegende dat de stuurgroep waakt over de samenstelling van elke themawerkgroep en/of
clustergroep, een voorzitter en leden, waarbij rekening wordt gehouden met een evenwichtige
vertegenwoordiging van de politieke strekkingen. Bij de samenstelling van elke themawerkgroep of
clustergroep wordt tevens bijzondere aandacht besteed aan het creëren van een breed draagvlak en
het aantrekken van deskundigheid;
Overwegende dat elke themawerkgroep of clustergroep kan, naast vertegenwoordigers van de
deelnemende gemeenten, ook vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, de
bedrijfswereld, relevante (overheids)instellingen, enzovoort tellen en dit in functie van concrete
doelstellingen, projecten en/of acties. De themawerkgroepen of clustergroepen kunnen ook extra
deskundigen uitnodigen op hun vergaderingen;
Overwegende dat de bestaande clustergroepen van gemeenten (ZO Hageland, Druivenstreek,
Aarschot-Diest) eveneens worden ondersteund en betrokken bij het Burgemeestersoverleg OostBrabant;
Overwegende dat voor het voorbereidende en uitvoerende werk voor het regionaal overlegplatform
kan, in functie van de noodwendigheden, beroep worden gedaan op medewerkers van Interleuven en
de provincie Vlaams-Brabant. Het secretariaat zal worden waargenomen door Interleuven die tevens
een aanspreekpunt voorziet (coördinator regionaal overlegplatform);
Overwegende dat het regionaal overlegplatform geen eigen boekhouding of budget heeft. De
deelnemers doen aldus geen rechtstreekse inbreng van eigen middelen;
Overwegende dat er bij de opstart van een gezamenlijk project de financiële bijdrage van elke
deelnemende partner wel wordt bekeken;
Gelet op de bespreking;
Ja:
Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen, Simone Simons
Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
Het pact ‘Spitsregio Leuven’ en de officiële hersamenstelling van het Burgemeesteroverleg
Oost-Brabant goed te keuren.
Art. 2.
De burgemeester aan te duiden als lid met stemrecht van het Burgemeesteroverleg OostBrabant.
14. Eedaflegging van een algemeen directeur.
Overwegende dat Bruno Claes in zitting van 17.09.2020 op proef is benoemd als algemeen directeur;
Overwegende dat Bruno Claes tijdens openbare zitting volgende eed moet afleggen in handen van de
voorzitter van de gemeenteraad: “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen.”

Besluit:
Art. 1.
Neemt kennis van de eedaflegging van de heer Bruno Claes als algemeen directeur in
handen van de voorzitter van de gemeenteraad.
H1. Aanpassing van het retributiereglement van 28.11.2019 op het gebruik van de
buitenschoolse kinderopvang.
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40, § 3 en artikel 41, 14° van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Overwegende dat de hogere en lokale overheden verschillende maatregelen nemen om de verdere
verspreiding van het coronavirus te beperken;
Overwegende dat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts in overleg met de onderwijspartners
beslist heeft om de herfstvakantie te verlengen met twee dagen zodat alle scholen de brug maken
naar 11 november en opnieuw openen op donderdag 12 november;
Overwegende dat sommige gezinnen geen opvang hebben voor 9 en 10 november;
Gelet op de vraag van Vlaamse overheid aan de lokale besturen om een aanbod te garanderen voor
deze doelgroep door een coördinerende rol te spelen en door mee de opvang te verzekeren voor
gezinnen die dit nodig hebben;
Overwegende dat deze (nood)opvang gratis wordt aangeboden;
Overwegende dat de Vlaamse overheid hiervoor een compensatie voorziet van € 30 per kind per dag;
Overwegende dat het retributiereglement van 28.11.2019 op het gebruik van de buitenschoolse
kinderopvang moet aangepast worden aangezien er in het reglement geen vrijstellingen zijn voorzien;
Gelet op de bespreking;
Ja:

Manu Claes, Kris Peetermans, Lieve Renders, Nico Bergmans,
Marie Jeanne Hendrickx, Tony Vancauwenbergh, Inne Pauwels,
Marleen Van Meeuwen, Arlette Sannen, Allessia Claes, Jan Boeckx,
Koen Vranken, Geert Janssens, Ronald Schuyten, Ursula Bervoets,
Annelies Ooms, Suzy Wouters, Esther Schoolmeesters, Lieve Van den Berghe,
Christini Gounakis, Pieter Boudry, Alex Van Nijlen, Lieven Simon, Rita Devos,
Rudi Vancauwenbergh, Brigitte Gielen, Simone Simons

Neen:
Onthouding:
Besluit:
Art. 1.
In het retributiereglement van 28.11.2019 op het gebruik van de buitenschoolse
kinderopvang wordt volgend artikel ingevoegd:
Vrijstellingen volgens beslissing van 29.10.2020
Voor (nood)opvang die wordt aangeboden bij sluitingen van scholen en
opvangvoorzieningen als gevolg van de coronamaatregelen zijn de retributies niet
verschuldigd.
Art. 2.
De gecoördineerde en hernummerde versie van het retributiereglement van 28.11.2019 op
het gebruik van de buitenschoolse kinderopvang, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd,
wordt gepubliceerd op de website van de gemeente.
M1. Mondelinge vraag van raadslid Brigitte Gielen omtrent een losloopweide/losloopbos voor
honden.
Mondelinge vraag van raadslid Brigitte Gielen omtrent een losloopweide/losloopbos voor honden:
Voor het Vlaams Belang is dierenwelzijn een onbetwistbaar aandachts- en programmapunt! We zijn
dan ook tevreden dat onze stad sinds 2016 het charter van de provincie Vlaams-Brabant
ondertekende en het label ‘diervriendelijke gemeente’ kreeg. Op de stadswebsite vinden we onder de
rubriek: ‘Een stad met een hart voor dieren’ de reeds gerealiseerde doelen en
samenwerkingsprojecten. Onze welgemeende felicitaties hiervoor.
Toch is er een punt dat ik hier even onder de aandacht wil brengen: Scherpenheuvel-Zichem beschikt
zelf nog steeds niet over 1 losloopweide of losloopbos. Ik kan me moeilijk voorstellen dat hiervoor

geen geschikte locaties kunnen gevonden worden. Er zijn nochtans enkele mooie voorbeelden in de
ons omringende gemeentes zoals o.a. Gerhagen in Tessenderlo of Troostembergbos in Tielt-Winge.
Maar in ‘een stad met een hart voor dieren’ kan een stedelijke losloopweide of losloopbos toch moeilijk
ontbreken. Dat een veilige, mooie losloopplaats meer betekent dan een afgespannen terrein, weet ik
als eigenaar van 2 windhonden, maar al te goed. Ik denk dan bijvoorbeeld aan voldoende hoogte van
de afspanning, want ik kan u verzekeren dat mijn windhonden makkelijk over 1.80m hoge afspanning
springen. Andere aandachtspunten zijn onder meer, een afkoelplaats of vijver,
schaduwmogelijkheden, rustplaatsen voor de eigenaars en… voldoende deponeerplaatsen voor de
hondenpoepzakjes. Omdat ik me bewust ben dat het plaatsen van grotere vuilnisbakken, spijtig
genoeg heel dikwijls gebruikt worden als illegale stortplaatsen, vraag ik u of u al hoorde over de
hondenpoepbuizen? https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/07/14/hondenpoepbuizen-in-opwijk/. Dit is
zeker de moeite om eens te bekijken.
We vragen het Schepencollege:
1) Zijn jullie bereid een losloopplaats voor honden te realiseren?
Zo ja, binnen welke termijn kan dit gerealiseerd worden?
Zo neen, wat is hiervoor de reden?
Antwoord van de schepen Lieve Renders namens het college van burgemeester en schepenen:
In 2016 ondertekende het huidig bestuur het charter van de provincie Vlaams Brabant.
Daarna hebben we de werkgroep dierenwelzijn opgericht en er werden verschillende initiatieven
ondernomen rond dierenwelzijn. Onze jaarlijkse dierenwelzijn dag is een mooi voorbeeld, dit
evenement is enig in gans in Vlaanderen en deze werd door de Provincie Vlaams Brabant positief in
de kijker gezet. Regelmatig verschijnen er artikelen rond dierenwelzijn in de stadsinfo , we kochten
een chiplezer aan voor het magazijn en we hebben ervoor gezorgd dat er geen paardjes meer zijn op
de kermis .
Wij komen regelmatig met de werkgroep samen, de laatste vergadering hebben we door covid 19
afgelast en zo is ook de dierenwelzijn dag in september niet kunnen doorgaan.
Het houden van een losloopzone word op elke vergadering besproken, en het huidig bestuur heeft
hier een aandachtspunt rond gemaakt.
En ja! We hebben dit zelfs mee opgenomen in ons beleidsplan.
Maar we willen dit goed doen!
In de werkgroep wordt dit onderwerp professioneel aan gepakt. De deskundigen in de groep zijn niet
zozeer te vinden voor een losloopweide. Hun visie luidt als volgt: “Een weide met verschillende
honden geeft veel conflicten tussen de verschillende honden en tussen hun baasjes onderling, en er
gebeuren dikwijls besmettingen op terrein”. Hier zijn al vele voorbeelden van. Een hond kan wel
afgericht zijn maar er kan altijd wel iets gebeuren.
Honden moeten voldoende ruimte hebben waar ze hun oerinstincten kunnen laten botvieren, ze
moeten kunnen rennen, speuren, jagen en spelen.
Bomen en struiken, moeten zorgen voor afleiding.
Een losloopbos geeft hier het verschil. Het losloopbos in Gerhagen werd in 2019 geopend. Het is een
7,5 ha omheind bos met 4 toegangspoorten en één apart afgesloten puppyzone.
Aan de realisatie hangt een prijskaartje van € 30000. De gemeente Tessenderlo, het
Pattelandsproject de Merode en de provincie Limburg hebben hier hun steentje bijgedragen. Waar de
provincie Vlaams Brabant inzake dierenwelzijn een voorbeeld kan aannemen!
De regie voor de realisatie was in handen van Regionaal Landschap Lage Kempen en de uitwerking
gebeurde door de sociale tewerkstelling De Winning uit Lummen.

Ik zeg jullie dit allemaal daar het verwezenlijken van een losloopzone, -bos, -weide, niet met één
vingerklik kan en mag gebeuren.
Wij, het bestuur en de werkgroep zoeken een terrein, weide of bos dat minsten 1ha groot is.
Zo hebben we contact opgenomen met Natuurpunt om eventueel een deel van hun bosgebied te
mogen gebruiken.
Hondenlosloop in waardevol natuurgebied is niet altijd evident.
Er werden in het overleg met Natuurpunt een aantal voorstellen van percelen naar voorgeschoven en
deze zijn wij nu aan het onderzoeken naar haalbaarheid.
Een losloopweide kan mits aanplantingen van bomen, hagen, een degelijke omheining en desnoods
het aanleggen van een vijver voor de verfrissing van onze honden.
Op de site aan de Egger, het toekomstig stadspark zou ook een mogelijkheid zijn, maar hier moeten
we de invullingen nog bekijken.
Met deze wil ik nogmaals benadrukken dat het verwezenlijken van een losloopzone niet met een losse
pen kan en mag getekend worden.
Het gaat hier over het welzijn van mens en dier, de richtlijnen voor de gebruikers en het opvolgen
hiervan vraagt veel aandacht.
De partners van het losloopbos te Gerhagen zijn aan hun eerste evaluatie toe en indien nodig zullen
er bijkomende maatregelen getroffen worden.
Het huidig bestuur en de werkgroep dierenwelzijn nemen hier een voorbeeld aan en wij zullen niet
aarzelen om het evaluatieverslag op te vragen.
De losloopzone, bos of weide komt er, daar valt niet over te twijfelen. Wanneer er nieuwe haalbare
vooruitzichten zijn zal ik deze aan jullie bekend te maken.
M2. Mondelinge vraag van raadslid Suzy Wouters i.v.m. de toename van het aantal
besmettingen in de WZC ‘s.
Mondelinge vraag van raadslid Suzy Wouters i.v.m. de toename van het aantal besmettingen in de
WZC ‘s:
Het aantal besmettingen stijgt overal, ook in de WZC’ s zien we de afgelopen dagen een grote
toename.
Hoe is de situatie in de WZC’ s in onze stad? Is er voldoende personeel en kan de zorg optimaal
doorgaan? En hoe wordt het bezoekrecht hier georganiseerd? Zijn er initiatieven genomen om de
eenzaamheid van de bewoners te voorkomen?
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
Hoe is de situatie in de WZC’ s in onze stad?
Iedere dag raadpleeg ik de nieuwste cijfers in de Vlaamse Zorgatlas De situatie in onze WZC ’s is
onder controle. Er zijn momenteel geen besmettingen noch bij bewoners noch bij personeel.
Is er voldoende personeel en kan de zorg optimaal doorgaan?
Momenteel is er nog voldoende personeel beschikbaar om de goede werking te garanderen. Af en toe
zijn er wel wat medewerkers afwezig wegens ziekte (om diverse redenen (geen Covid-19) maar dit is
een minderheid.
En hoe wordt het bezoekrecht hier georganiseerd?
Dagelijks bezoek blijft mogelijk. De nationale richtlijnen worden gevolgd bij de organisatie van het
bezoek. Sommigen werken met 1 vaste bezoeker per bewoner en met reservatiesysteem. Sommigen
verbieden knuffelcontacten.

Gezien de extra maatregelen van de Vlaamse Regering zal overal de organisatie van het bezoek
aangepast moeten worden en beperkt worden tot 1 knuffelcontact en 1 extra contact per 14 dagen.
Zijn er initiatieven genomen om de eenzaamheid van de bewoners te voorkomen?
Dagelijks bezoek blijft mogelijk. Verder worden activiteiten per cluster georganiseerd; mogelijkheid om
te skypen; gesprekken met bewoners door zorgteam en woonleefteam … enz.
M3. Mondelinge vraag van raadslid Suzy Wouters i.v.m. het ondersteunen van onze lokale
ondernemers.
Mondelinge vraag van raadslid Suzy Wouters i.v.m. het ondersteunen van onze lokale ondernemers:
Hoe kunnen we onze lokale ondernemers steunen?
Voorstellen:
 Trakteren met een uitzonderlijk bonnenboekje. Koop, eet, drink lokaal.
In het bonnenboekje vind je acties die gaan van een leuk geschenkje, een gratis aperitief tot
een mooie geldkorting. Inwoners kunnen het bonnenboekje ontvangen met het Infoblad.


Oprichten van een online shopplatform:
Waar kan je eten afhalen, online winkelen, cadeaubonnen online bestellen?



Cadeaubon “Scherpenheuvel-Zichem”, waarbij de inwoners een bon krijgen van 10 euro die
ze kunnen besteden bij de lokale handelaars en horeca-uitbaters en de waarde van de
cheque wordt vergoed door het gemeentebestuur.

Heeft het stadsbestuur al initiatieven genomen? En zijn er al acties opgestart via de stadspromotor?
Zijn de noden bij de ondernemers gekend?
Antwoord van schepen Kris Peetermans namens het college van burgemeester en schepenen:
Bedankt voor uw vraag en mogelijke ideeën die u aanhaalt in uw vraagstelling. Onze nieuwe
stadspromotor heeft dergelijke ideeën reeds mee gekregen en werkt aan een plan waarbij we onze
plaatselijke ondernemers kunnen ondersteunen en toeristen op gepaste wijze kunnen ontvangen. Hij
is nog geen maand bezig maar heeft een gigantische boterham op z’n bord liggen. Geef hem wat tijd.
We houden wat betreft onze lokale economie inderdaad alle lijnen open voor onze lokale
ondernemers en handelaars.
Onze dienst Middenstand is het eerste directe aanspreekpunt wat betreft vragen en opmerkingen van
onze lokale ondernemers. Elke vraag wordt beantwoord en indien nodig wordt dit mee afgetoetst door
onze noodambtenaar.
Ook vragen van ambulante handelaars worden met de nodige aandacht
behandeld.
Uitgewerkte initiatieven vanuit deze dienst, weliswaar in samenspraak met de stadspromotor zijn:
-

-

-

-

Enquête naar de impact van de coronocrisis op het lokale weefsel; De enquête peilt naar
het effect van corona op de lokale economie, de impact op tewerkstelling, leegstand en
eventueel ook nieuwe opportuniteiten (bv. online winkelgebeuren). We hopen dat het
resultaat van de enquête ons extra inzichten geeft.
Deelname project Unizo : Winkelhier tijdens de eindejaarsperiode & vernieuwing van de
kerstverlichting. Met deze actie willen we samen met Unizo, december uitroepen tot
winkelmaand, ook binnen #stadsz en dit alles in een gezellige sfeer. Een eerste onderdeel
werd reeds bewerkstelligd met het bestellen van banners, stickers, enz. Het project wordt
nog verder uitgewerkt door de dienst stadspromotie.
In kader van de nieuwe maatregelen op federaal en Vlaams niveau waarbij horeca opnieuw
haar deuren sloot hebben we in eerste instantie alle informatie over de steunmaatregelen
verzameld en doorgebriefd via een mailing (24/10).
Ook in de mailing werd ons project Takeaway gelanceerd, promotie op de eigen website of op
een apart platform (nog in onderhandeling communicatiedienst). Het concept van de

winterterrassen werd ook reeds aangehaald. Hier werd binnen de mogelijkheden van de
voorschriften van Ruimtelijke Ordening en ons eigen terrasreglement een kader geschept dat
extra mogelijkheden biedt tijdens de winterperiode.
Uiteraard heeft ook onze stadspromotor niet stil gezeten; hoewel hij nog geen maand aan boord van
de firma is; hij werkt zoals gezegd nauw samen met de dienst Middenstand maar zet zich ook ten volle
in voor toerisme (de dienstregeling en -verlening optimaliseren, vernieuwen en opportuniteiten zoeken
voor de start van het nieuwe seizoen). Corona maakt planning echter niet makkelijk maar er wordt wel
degelijk gewerkt aan een plan! Een heroplevingsplan is in volle opmaak waarbij de stadspromotor
de trekker zal zijn. Het plan is geënt op 4 pijlers:
- Levenskwaliteit
- Economie & Toerisme
- Solidariteit
- Zorg en Gezondheid
Veel zaken zijn gedurende de laatste 8 maanden (reeds) gerealiseerd; andere zullen op korte,
middellange of lange termijn uitgewerkt worden.

M4. Mondelinge vraag van raadslid Rudi Vancauwenbergh over de verkeerssituatie in het
centrum van Scherpenheuvel.
Mondelinge vraag van raadslid Rudi Vancauwenbergh over de verkeerssituatie in het centrum van
Scherpenheuvel:
Naar aanleiding van de aanhoudende problematiek omtrent de verkeersdrukte in het centrum maar
vooral in de Prattenborgstraat en August Nihoulstraat vraag ik of er nu eindelijk werk gemaakt wordt
van een aanpak van de situatie?
Hieronder een artikel uit HLN van vorig jaar!
“We zijn bezig met een update van het mobiliteitsplan. Een voornaam aandachtspunt is dat we
doorgaand verkeer zo veel mogelijk willen beperken in het centrum van Scherpenheuvel”, zegt Nico
Bergmans (Open Vld), schepen van Mobiliteit. “Om dit te realiseren hebben we hogere overheden
nodig. We leggen onze visie voor in de vervoersregio Leuven, waar we voortaan deel van uitmaken.
Eind dit jaar verwachten we de eerste feedback.” HLN 16-07-2019
Dus eind 2019 zou er feedback komen maar ik stel vast dat niet alleen het verkeer vast zit maar ook
het dossier. Vaak is het antwoord van het gemeentebestuur dat er gewacht wordt op de aanstelling
van een verkeerscoördinator. Het is nu tijd om als gemeentebestuur actie te ondernemen en zelf met
een oplossing te komen. Het is inderdaad niet gemakkelijk om verkeer om te leiden maar in andere
steden en gemeenten lukt dit wel. Waar een wil is, is een weg.
Vooral zwaar transport boven 7,5 ton moet gemeden worden uit het centrum.
Afleidingen van deze transporten vanuit Diest en Aarschot via Bekkevoort zijn zeker te verwezenlijken.
De toepassing van éénrichtingsverkeer in het centrum zou een onderdeel van de oplossing kunnen
zijn maar dan moeten de zware transporten zeker geweerd worden want die kunnen niet langs de
basiliek gestuurd worden. Trouwens vele ondernemers rond de basiliek staan niet weigerachtig tegen
meer verkeer want dat lokt volk naar hun zaken.
De inwoners van Scherpenheuvel vragen actie!
Antwoord van Nico Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
Door de omleiding aan de Langeberg te Diest komt er inderdaad extra veel verkeer door onze
dorpskernen. De werken zitten op schema en zouden tegen eind april afgerond zijn. Verder heeft de
vervoersregio nog vorige week de nieuwe routes voor zwaar verkeer in concept voorgesteld. Dit is
gunstig voor onze stad. Wij volgen dit strikt op en dringen aan op controle van het niet volgen van
deze routes en ander ontwijkgedrag (km heffing).

Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
Aansluitend bij het antwoord van de schepen kan ik u het volgende meedelen in verband met de
omleiding n.a.v. de werken op de Langeberg. Blijkbaar rijdt regelmatig uitzonderlijk zwaar vervoer zich
vast in het centrum van Scherpenheuvel nadat bewoners mij daar meermaals op gewezen hadden. Ik
heb, na overleg met de politie en onze verkeersdienst, hierover formeel geprotesteerd bij
Administratie Wegen en Verkeer. Sindsdien is dit soort verkeer er niet meer gepasseerd.
Ik heb tegelijkertijd ook aangekaart bij AWV, stad Diest en de aannemer van de werken dat het zwaar
doorgaand verkeer tussen Diest en Scherpenheuvel (en verder) via de E314 moet gestuurd worden.
Zwaar vervoer moet duidelijk gemaakt worden dat er niet via het centrum van Zichem en
Scherpenheuvel kan gereden worden.
M5. Mondelinge vraag van raadslid Rudi Vancauwenbergh over Riopact.
Mondelinge vraag van raadslid Rudi Vancauwenbergh over Riopact:
Wat is de stand van zaken omtrent het wachtbekken en de rioleringswerken Op ‘t Hof? In hoeverre
vordert het dossier?
Is de grond waar het wachtbekken gaat komen reeds aangekocht?
Kunnen de omwonenden die hun emailadres doorgeven maandelijks een update krijgen over het
verloop van het dossier? Want er blijven steeds vragen komen en dit zou op deze manier kunnen
opgelost worden. Transparantie van het beleid wordt toch overal gepromoot.
Antwoord van schepen Nico Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
De akte voor aankoop ligt bij de notaris ter opmaak. We gaan de omwonenden contacteren op het
moment van de vergunningsaanvraag (voorjaar) en bij aanstelling aannemer/start werken (na de
zomer).
M6. Mondelinge vraag van raadslid Rita Devos over sociale huur- en koopwoningen.
Mondelinge vraag van raadslid Rita Devos over sociale huur- en koopwoningen:
sp.a is blij dat er een Visienota over het behalen van het bindend sociaal objectief opgesteld is. Wij
hebben hier lang op moeten wachten. Jarenlang heeft sp.a gehamerd op het belang van een snelle
creatie en terbeschikkingstelling van sociale woningen aan onze inwoners. Nu is onze vrees voor de
gevolgen van het jarenlange verwaarloosde sociaal huisvestingsbeleid in de nota vastgelegd:
- een lange wachtlijst
- een tekortschietend aanbod
- het ontbreken van een intentie tot het creëren van sociale koopwoningen
Het is duidelijk dat het bestuur niet geïnteresseerd is in het creëren van sociale koopwoningen. Het
gaat niet op om te stellen dat de privémarkt voldoende koopwoningen biedt. Het doelpubliek is
namelijk verschillend. Immers, kopers van sociale woningen bevinden zich in een lage
inkomenscategorie die hen niet toelaat op de private huizenmarkt een betaalbare en geschikte woning
te vinden en zijn bijgevolg genoodzaakt om een woning te blijven huren. Op die manier wordt hen de
kans op het verwerven van een eigen woning ontnomen.
Een mogelijkheid om in te stappen in de markt van sociale koopwoningen is een deelname aan de
projecten die uitgeschreven worden door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), nl
de procedure Constructieve Benadering Overheidsopdrachten (CBO). Hiermee worden private
bouwondernemers financieel gestimuleerd (30 mio voor koopwoningen, 100 mio voor huurwoningen)
om sociale woningen te bouwen steeds in samenwerking met het lokaal bestuur. De 2-jaarlijkse
procedure is deze maand van start gegaan en intekenen kan tot februari 2021. Bij veel interesse uit de
bouwsector voorziet de Minister van Wonen 50 miljoen extra voor deze procedure.

Vraag
1. Waarom kan het bestuur geen gedachtenswitch maken? Waarom houdt het bestuur vast aan het
niet aanbieden van sociale koopwoningen?
2. Is het bestuur ervaring met de procedure CBO en zijn er al bouwmaatschappijen hiervoor
aangesproken?
Antwoord van schepen Nico Bergmans namens het college van burgemeester en schepenen:
Een sociale koopwoning kost (bron website SWAl 29-10-2020) 224.500 euro zonder keuken, vloeren
of afgewerkte badkamer. Wij beschouwen op dit moment mensen die 280.000 euro kunnen
financieren, ook al is het met een sociale lening, niet als ons prioritair doelpubliek. Ik sluit niet uit dat
we in volgende fases, in functie van aanbod kleinere woonentiteiten, toch een beperkt aanbod zullen
creëren, maar dat maakt nog onderdeel uit van de visievorming binnen wonen aan de Demer.
M7. Mondelinge vraag van raadslid Christini Gounakis over punt 4 van het Schepencollege
05/10: Visering en uitvoerbaarverklaring deurwaardersexploot.
Mondelinge vraag van raadslid Christini Gounakis over punt 4 van het Schepencollege 05/10: Visering
en uitvoerbaarverklaring deurwaardersexploot:
Er wordt een overzicht gegeven van de bedragen en de mensen die een uitstaande schuld hebben bij
de gemeente. Het valt op dat de grootste schulden achterstallen van BKO zijn.
Vraag
Is er een actie voorzien om de oorzaak van het niet betalen van de facturen te achterhalen? Dit is
belangrijk om ervoor te waken dat de aanmaningskosten onoverbrugbaar worden. Mensen kunnen zo
diep in de schulden geraken.
Antwoord van schepen Inne Pauwels namens het college van burgemeester en schepenen:
Het is niet zo dat de administratie de mensen actief gaat contacteren om te achterhalen wat de reden
is. Het zal veelal zijn dat men het financieel moeilijk heeft en dat men er de voorkeur aan geeft om
eerst andere facturen, dus andere dan de onze te betalen. Bij de BKO betreft het dikwijls mensen die
ondertussen verhuisd zijn (dus niet meer op ons grondgebied wonen) of waarvan de kinderen niet
meer naar de opvang gaan.
Reeds in de 1ste aanmaning wordt vermeld dat indien men problemen heeft om de factuur te betalen,
men ons kan contacteren voor een afbetalingsplan of uitstel van betaling.
Als ze dat niet doen en ze betalen ook niet volgt een 2de en een 3de aanmaning. Bij de BKO zit daar
dan ook een schorsingsbrief bij. Ook in die brief wordt nog eens expliciet vermeld dat bij financiële
problemen er contact kan worden opgenomen zodat er samen naar een oplossing kan worden
gezocht. Vroeger stond erin dat ze contact konden opnemen met het OCMW, maar we merkten dat er
bij vele mensen een soort van drempel was om naar het OCMW te stappen, vandaar dat die zin werd
veranderd.
Niet onbelangrijk om te weten is dat elk dossier, vooraleer het naar de gerechtsdeurwaarder gaat,
eerst intern op de dienst wordt besproken. In bepaalde gevallen koppelt de financiële dienst terug
naar het OCMW, uiteraard conform de GDPR-regels. Bovendien kijkt men ook naar de gecumuleerde
schuld. De minimale kosten bij de deurwaarder is 50 EUR. Facturen lager dan 50 EUR (m.i.v de
kosten) worden niet doorgestuurd. Dus: niet alles gaat zomaar systematisch naar de deurwaarder
(m.u.v GAS-boetes en huur zalen).
Zeker belangrijk om te vermelden is dat wij in ons MJP hebben opgenomen dat we gaan onderzoeken
in welke mate er gewerkt kan worden met een sociaal tarief voor het (gehele of gedeeltelijke)
dienstverleningsaanbod. Momenteel is men daar – mede door de coronacrisis- nog niet mee gestart.
Het bestaande huidige financiële aanbod van het OCMW is wel verder uitgebreid met extra aandacht

voor financieel kwetsbare groepen. Zo is er de uitbreiding gekomen van het bestaande steunbarema
met een tussenkomst voor schoolkosten en kosten voor kinderopvang.
M8. Mondelinge vraag van raadslid Rita Devos over het inrichten van kleinschalige
ontmoetingsplaatsen.
Mondelinge vraag van raadslid Rita Devos over het inrichten van kleinschalige ontmoetingsplaatsen.:
De stadsapp Hoplr is ideaal instrument om noden van onze inwoners te achterhalen. Zo vroeg een
bewoner onlangs of er een speeltuintje was in de buurt.
In het meerjarenplan doelstelling 1/3/1/2 staat te lezen: ‘We faciliteren stedelijke infrastructuur waar
niet -georganiseerde burgers kunnen afspreken en samenkomen.’
Vraag:
Heeft het gemeentebestuur behalve de inrichting van een stadspark de intentie om nog op andere
plaatsen in de gemeente kleine speeltuintjes/ontmoetingsplaatsen te realiseren?
Antwoord van schepen Inne Pauwels namens het college van burgemeester en schepenen:
Dat is zeker onze bedoeling! Een 1ste stap is de uitwerking van een speelruimteplan in samenwerking
met Kind & Samenleving. Zo’n speelruimteplan laat ons dan toe om gericht en duurzaam te investeren
o.b.v de noden en wensen van (toekomstige) inwoners. O.w.v corona is dat project nog niet opgestart
omdat participatie en overleg noodzakelijk is (is voorzien voor 2021). O.b.v het speelruimteplan
kunnen we dan een gepast investeringsbudget voorzien in het MJP.
Wat al wel is opgestart is de samenwerking met RLNH voor de herinrichting van het speelbos in
Averbode (cf. CBS dd. 07/09/2020). Dat speelbos dateert van 2007 en we hebben enkele maanden
geleden de 2 resterende speeltoestellen verwijderd. Naar aanleiding daarvan hebben wij RLNH
gecontacteerd omdat die expertise hebben m.b.t de (her)inrichting van speelnatuur. We doen op hen
een beroep voor ondersteuning en advies aangezien het speelbos veel meer mogelijkheden heeft en
potentieel buiten de 2 toestellen die verwijderd zijn. We denken dan bv. aan natuurlijke en
avontuurlijke speelruimte, gebruik maken van de omgeving (bv. heuvels), natuureducatie enz. RLNH
heeft vervolgens een plan van aanpak bezorgd. Als alles goed gaat zou dit alles tegen de zomer in
2021 in orde moeten zijn.
Er is ook een overleg geweest tussen de jeugddienst en de dienst grondgebiedzaken. Zo kan er bv.
voor geopteerd worden om bij nieuwe verkavelingen / toekomstige projecten van nieuwe wijken te
beslissen om een bepaald % van het perceel voor te behouden voor vrijetijdsbesteding. Wisselwerking
tussen de diensten is op dat vlak dus belangrijk.
M9. Mondelinge vraag van raadslid Suzy Wouters i.v.m. kinderopvang op 9 en 10 november
2020.
Mondelinge vraag van raadslid Suzy Wouters i.v.m. kinderopvang op 9 en 10 november 2020:
Minister van onderwijs, Ben Weyts heeft besloten de herfstvakantie te verlengen met 2 extra dagen nl.
9 en 10 november.
De Vlaamse regering besliste maandag dat lokale besturen die kinderopvang voorzien op deze 2
dagen, een financiële ondersteuning van 30 euro per kind en per dag zullen krijgen.
Mijn vraag:
Gaat onze stad kinderopvang organiseren op deze 2 dagen voor kinderen waarvan de ouders geen
ander alternatief hebben?
Antwoord van schepen Marie Jeanne Hendrickx namens het college van burgemeester en
schepenen:

Dinsdag kreeg Baloe de nodige communicatie van het agentschap Opgroeien.
Baloe zal opvang organiseren op 9 en 10/11 op de 4 vestigingen.
Agentschap Opgroeien doet in de eerste instantie een oproep aan de ouders om de kinderen thuis op
te vangen (en zeker ook geen zieke kinderen naar de opvang brengen).
Voor wie dit niet mogelijk is en wie geen oplossing vindt in zijn eigen netwerk, vraagt Opgroeien om
opvang te organiseren. (zeker in het bijzonder voor mensen in essentiële beroepen, mensen in de
zorg…).
Wie tot nu toe geen gebruik maakt van Baloe en dus geen actief accent bij ticket-gang neemt
telefonisch contact op met de dienst en wordt geholpen om snel een account aan te maken.
Ondertussen is gisteren de nodige communicatie gevoerd:
Een brief voor de ouders via de scholen
Mail aan alle ouders met een actief account
Indien er zou beslist worden om de verlengde vakantie uit te breiden naar 12 en 13/11 dan zou dit
praktisch haalbaar zijn voor Baloe.
M10.

Mondelinge vraag van raadslid Lieven Simon i.v.m. de verdeling van de Vlaamse
subsidies uit het noodfonds ter ondersteuning van het lokaal verenigingsleven.

Mondelinge vraag van raadslid Lieven Simon i.v.m. de verdeling van de Vlaamse subsidies uit het
noodfonds ter ondersteuning van het lokaal verenigingsleven:
In juni van dit jaar maakte de Vlaamse overheid €230.171,48 vrij ter ondersteuning van het lokale
verenigingsleven in Scherpenheuvel-Zichem in het kader van de coronacrisis. Ondertussen werd er
een voorstel tot verdeling van deze subsidies overgemaakt aan de adviesraden van de stad waarbij
een verdeelsleutel werd opgemaakt.
Ondertussen is gebleken dat verschillende verenigingen zich zorgen maken over de verdeling van de
beschikbare middelen. Dat er op geen enkele manier rekening wordt gehouden met specifieke noden
of werkelijk gemaakte kosten die bij sommige verenigingen toch aanzienlijk hoger liggen dan bij
anderen.
 Kan er een stand van zaken worden gegeven met betrekking tot de lopende adviesprocedure
bij de verschillende adviesorganen?
 Werd er op enigerlei wijze in dialoog getreden met de verenigingen omtrent hun effectieve
kosten, geleden verliezen of noden tout court?
 Heeft het bestuur nagedacht over de verdeling van de ter beschikking gestelde subsidies in
functie van de verenigingen of heeft men zoveel mogelijk willen verdelen onder alle
verenigingen in SZ?
 Op welke manier tracht het bestuur de gelden uit het noodfonds effectief te gebruiken om
noden te lenigen?
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
Het college heeft het voorstel van verdeling overgemaakt aan de adviesraden. Hun adviezen worden
ingawacht ten laatste op 31 oktober. Het college zal deze adviezen onderzoeken en het dossier ter
beslissing voorleggen aan de gemeenteraad in november, zo voorziet de procedure
Er werd een voorstel uitgewerkt dat voorgelegd werd aan de adviesraden en niet aan individuele
verenigingen. De raden zijn het geëigend orgaan om hier hun rol te spelen en het beleid te adviseren.
Wij gaan ervan uit dat elke individuele vereniging schade geleden heeft en dan ook recht heeft op een
basisbedrag. Daarvoor hoeven we hen niet onmiddellijk rechtstreeks en afzonderlijk te consulteren,
wat bovendien nog een heel tijdrovende en quasi praktisch onmogelijke operatie zou zijn (180
verenigingen).
Er wordt een basisbedrag voorzien voor iedere erkende vereniging. Eveneens is er een bijkomende
subsidie aan de verenigingen die in het verleden reeds ondersteund werden op basis van de door de
gemeenteraad goedgekeurde bestaande subsidiereglementen. Dit is een objectieve, gelegitimeerde
basis met een aantal criteria zoals aantal leden, activiteiten enz. …

Het volledige bedrag van het Steunfonds wordt integraal besteed aan de rechtstreekse ondersteuning
van de werking van de verenigingen. Niet aan projecten, initiatieven die door de stad worden
georganiseerd bv. de werking van den egger. Dit is een bewuste keuze. Wij willen onze verenigingen
maximaal ondersteunen!
Ik kan het niet genoeg benadrukken. Iedere vereniging, ongeacht haar omvang qua leden of
activiteiten, heeft een reden van bestaan en verricht nuttig werk naar haar leden en de brede
gemeenschap toe. Wij willen hen allemaal in hun rol erkennen en respecteren op dat vlak. Ze hebben
allemaal schade geleden door corona en ze moeten allemaal gesteund worden.
M11.

Mondelinge vraag van raadslid Pieter Boudry i.v.m. de noodopvang voor schoolgaande
kinderen door de gemeente tijdens de verlengde herfstvakantie.

Mondelinge vraag van raadslid Pieter Boudry i.v.m. de noodopvang voor schoolgaande kinderen door
de gemeente tijdens de verlengde herfstvakantie:
De herfstvakantie wordt in Vlaanderen verlengd tot en met 11 november, zo werd ons meegedeeld
dinsdag 26 september. Heel wat ouders zitten met de handen in het haar: hoe gaan ze hun kinderen
kunnen opvangen? Daarom onderstaande vragen:
 Komt er buitenschoolse noodopvang door onze gemeente, zoals ook werd voorgesteld en
gevraagd in juni 2020 vanuit de N-VA fractie als 1 van de 10 voorgestelde
relancemaatregelen? Graag toelichting van deze uitgewerkte noodplannen.
 Komt er noodopvang in en door de scholen? Minister Ben Weyts zegt namelijk heel duidelijk:
“Het is vakantie, scholen moeten geen taken of afstandsonderwijs aanbieden op maandag 9
en dinsdag 10 november. Er moet geen afstandsonderwijs worden aangeboden. De
schoolteams kunnen een verlengde adempauze goed gebruiken. Vakantie is vakantie, voor
iedereen. De schoolteams hebben al twee maanden keihard gewerkt, in ongeziene
omstandigheden. Leerkrachten, directeurs en ander onderwijspersoneel kunnen deze
herfstvakantie goed gebruiken om naar adem te happen.”
 Wie neemt de leiding in de organisatie en planning en uitvoering van de noodopvang in onze
gemeente?
 Indien er noodopvang komt, zal dit stadsbestuur er voor zorgen en er op toezien dat de
verschillende klassen niet met elkaar worden gemengd om de verspreiding van het virus niet
te accelereren?
 Het is ook niet zeker of de scholen terug opengaan na 11 november. Hoe gaat deze
gemeente noodopvang organiseren als beslist wordt om de scholen nog langer dicht te
houden?
 Hoe zijn we als gemeente nu beter voorbereid op de (noodopvang) gevolgen van deze
voorspelde tweede golf?
Antwoord van schepen Marie Jeanne Hendrickx namens het college van burgemeester en
schepenen:
Er wordt geen noodopvang georganiseerd in de scholen.
Zoals bij punt 9 toegelicht wordt een opvang georganiseerd door Baloe op 09 en 10/11.
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen wat de noodopvang genoemd werd in de eerste
golf en die door de scholen werd georganiseerd. Nu gaat het om een buitenschoolse noodopvang.
De BKO is onderworpen aan strenge draaiboeken aangaande corona. De bubbels zijn niet
noodzakelijk dezelfde als in de scholen, maar ze worden strikt opgevolgd volgens de draaiboeken.
Wat de controle betreft op het rechtmatig gebruik van de opvang: we rekenen op het
verantwoordelijkheidsgevoel van de ouders: eerst in de thuissituatie, in het eigen netwerk en dan pas
in buitenschoolse noodopvang. Gaan we dit controleren met attesten van de werkgever, verklaringen
op eer enz.. Neen, we rekenen op de mensen zelf. Er speelt natuurlijk ook mee dat er uitdrukkelijk
gevraagd wordt om de kinderen niet naar de grootouders te brengen wat het netwerk wel erg klein
maakt. Verder houden we er ook rekening mee dat de schrik er goed in zit en dat veel ouders alles
zullen doen om hun kinderen in de veilige thuisomgeving te houden.
We laten inderdaad ook mensen toe die dringend opvang nodig hebben, maar tot nu toe geen beroep
deden op Baloe. Als zij dringend opvang nodig hebben, willen wij hen ook helpen. Onze capaciteit is
groter dan in andere vakanties omdat de 4 vestigingen open blijven. We hebben dus geen plannen

nodig om controle te doen en we zijn vrijwel zeker dat we voldoende capaciteit hebben. Dit zal
trouwens snel blijken bij de inschrijvingen.
Zoals ik eerder al zei is ook 12 en 13/11 ook mogelijk om door Baloe te laten organiseren, indien men
zou beslissen om de herfstvakantie nog te verlengen.
Indien er moet overgegaan worden op echte noodopvang in de scholen zoals het was in de eerste
golf, zullen we in overleg gaan met de scholen, in functie van de opgelegde maatregelen.
De scholen zijn het met mij eens dat de situatie voortdurend en razend snel verandert en dat
afspraken en planning zullen moeten gemaakt worden op de moment zelf.
Ik hoop dat de noodzakelijke maatregelen snel en consistent genomen worden, zodat we er ook snel
op kunnen inspelen. Het huis staat in brand en ik wil zo snel mogelijk weten welke en hoeveel
brandweer ik nodig heb.
M12.

Mondelinge vraag van raadslid Pieter Boudry i.v.m. de jeugd- en sportkampen in onze
gemeente tijdens de (verlengde) herfstvakantie.

Mondelinge vraag van raadslid Pieter Boudry i.v.m. de jeugd- en sportkampen in onze gemeente
tijdens de (verlengde) herfstvakantie:
Indien de overheid beslist om de jeugd- en sportkampen tijdens de herfstvakantie te verbieden:
 Komt er buitenschoolse noodopvang door onze gemeente, zoals ook werd voorgesteld en
gevraagd vanuit de N-VA fractie als 1 van de 10 relancemaatregelen begin deze zomer?
Graag toelichting van deze uitgewerkte noodplannen.
 Wie neemt de leiding in de organisatie en planning en uitvoering van de noodopvang in onze
gemeente?
 Indien er noodopvang komt, zal dit stadsbestuur er voor zorgen en er op toezien dat de
verschillende kampen niet met elkaar worden gemengd om de verspreiding van het virus niet
te accelereren?
 Hoe zijn we als gemeente nu beter voorbereid op de (noodopvang) gevolgen van deze
voorspelde tweede golf?
Antwoord van schepen Marie Jeanne Hendrickx namens het college van burgemeester en
schepenen:
Hier is er op dit moment ook geen sprake van buitenschoolse noodopvang wat de kampen betreft.
Wat de buitenschoolse noodopvang betreft, was dezelfde regel van toepassing: als kampen zouden
geannuleerd worden, konden de kinderen voor wie geen andere opvang mogelijk was, terecht binnen
Baloe.
Er zijn 2 kampen voorzien die ook doorgaan:
Een pony- en paardenkamp, georganiseerd door een privé-aanbieder, waarbij onze gemeente 10
plaatsen heeft. Dit kamp is bedoeld voor kinderen en jongeren voor de geboortejaren van 2002 tot
2014. De privé-initiatiefnemer garandeert dat het kamp voldoet aan de corona-maatregelen, en onder
meer dus enkel met kinderen onder 12 j. Er was in ons contingent 1 deelnemer ingeschreven van 13
jaar. De ouders zijn op de hoogte gebracht van de annulatie. De plaats werd terug aangeboden via
ticket-gang en is ondertussen al terug ingevuld.
Er is een avonturenkamp in het teken van Halloween met 25 deelnemers, allen onder 12 jaar. Dit
kamp gaat gewoon door behalve de overnachting, de griezelnacht, die voorzien was, die gaat niet
door.
De bubbels van deze kampen worden op geen enkel moment gemengd aangezien het ene kamp in
Kaggevinne doorgaat en het andere in Okselaar.
Tenslotte was er in Scherpenheuvel nog een ander kamp voorzien: Special days: G-omnisport door
sportregio Winge-Demervallei. ( Wij maken deel uit van deze sportregio en de activiteiten worden
telkens in een andere gemeente georganiseerd)
Het gaat om dagen voor kinderen en jongeren vanaf 8 jaar met een beperking.
Deze dagen werden echter geannuleerd omwille van verschillende redenen: nauwere begeleiding,
deelnemers uit de risicogroepen, leeftijdsgemengde groepen ( groepen worden gemengd vertrekkend
vanuit de aard en de zwaarte van de beperkingen)

M13.

Mondelinge vraag van raadslid Pieter Boudry i.v.m. de noodplannen ScherpenheuvelZichem.

Mondelinge vraag van raadslid Pieter Boudry i.v.m. de noodplannen Scherpenheuvel-Zichem:
Zoals in het voorgestelde N-VA Relanceplan van juni 2020 werd gevraagd en werd opgelijst,
hieronder de suggesties en voorstellen zoals toen werden gevraagd om tegen het najaar, nu dus, uit
te werken. Gelieve de status op elk van deze voorstellen toe te lichten:
 Werd het noodplan herzien en herschreven? Zo ja wanneer kunnen we dit inlezen en welke
aanpassingen werden hierin aangebracht? Indien neen, waarom niet?
 Werd er een voorraad mondmaskers aangelegd? Zo ja hoeveel hebben we er nu in stock
direct beschikbaar en hoe en waar en wanneer zullen die worden ingezet? Indien neen,
waarom niet?
 Werd er een voorraad beschermend materiaal aangelegd? Zo ja dewelke, hoeveel hebben we
van wat nu in stock direct beschikbaar en hoe en waar en wanneer zullen die worden ingezet?
Indien neen, waarom niet?
 Werd er een database van vrijwilligers aangelegd die beschikbaar zijn bij crisissituaties en
noodhulp? Indien neen, waarom niet?
 Welke infrastructuren werden/worden ter beschikking gesteld voor de benodigde extra ruimte
die nodig zou zijn voor de noodopvang voor diegene die hier nood aan hebben binnen onze
gemeente? Indien dit niet werd ter beschikking gesteld, waarom niet?




Werd de crisiscel uitgebreid met alle schepenen? Zo ja dewelke, indien niet waarom niet?
Werden de overlegstructuren en adviesraden betrokken in het voorbereiden van het
herschreven noodplan? Zo ja dewelke, en op welke manier werden deze betrokken? Indien
niet, waarom niet?
Ligt er een draaiboek klaar zodat het bestuur weet wat ze moet doen voor deze nieuwe crisis,
met inbegrip van bovenstaande elementen? Indien ja, kan dit herschreven draaiboek gedeeld
worden met alle gemeenteraadsleden voor inzicht, en wanneer en waar kan dit worden
geraadpleegd? Indien neen, waarom niet?

Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
Werd het noodplan herzien en herschreven? Zo ja wanneer kunnen we dit inlezen en welke
aanpassingen werden hierin aangebracht? Indien neen, waarom niet?
Op het lokaal niveau stellen de provinciegouverneurs en de burgemeesters multidisciplinaire nood- en
interventieplannen (NIP) op. Het Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) bevat de algemene
richtlijnen en informatie nodig om het beheer van alle noodsituaties te garanderen. Dit ANIP volgt een
vaste structuur zodat alle ANIP ’s binnen de provincie (min of meer) identiek zijn. Wijzigingen
gebeuren dus enkel op het vlak van contactgegevens.
Voor bijzondere risico’s (bv. pandemie) worden Bijzondere Nood- en Interventieplannen opgesteld.
Het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) vult het ANIP aan met specifieke richtlijnen voor een
welbepaald risico. Omdat veel van die risico’s niet plaatsgebonden zijn, worden bepaalde BNIP ’s ook
eenvormig opgemaakt door de Provincie. Het BNIP Pandemie werd recent aangepast.
Het NIP is enkel raadpleegbaar voor personen/disciplines/… die een taak hebben in het beheer van
een noodsituatie (privacy).
Werd er een voorraad mondmaskers aangelegd? Zo ja hoeveel hebben we er nu in stock direct
beschikbaar en hoe en waar en wanneer zullen die worden ingezet? Indien neen, waarom niet?
Er werd voor de inwoners een stock van 40.000 stoffen en herbruikbare mondmaskers aangelegd.
Ongeveer de helft daarvan werd reeds huis aan huis bedeeld in de loop van juni ll.. De andere helft is
een strategische voorraad in stock. Vanaf begin november e.k. kunnen inwoners een tweede gratis
mondmasker afhalen op het stadhuis.

Voor het personeel van stad en OCMW is er een voorraad wegwerp mondmaskers (16.000 stuks)
aangelegd. Deze worden nu gebruikt op alle locaties voor personeelsleden die geen ander
mondmasker hebben/gebruiken.
Werd er een voorraad beschermend materiaal aangelegd? Zo ja dewelke, hoeveel hebben we
van wat nu in stock direct beschikbaar en hoe en waar en wanneer zullen die worden ingezet?
Indien neen, waarom niet?
Ja. Tijdens de eerste golf van de pandemie werd in het stadhuis een strategische stock aangelegd
van de zgn. coronaproducten: handzeep, alcoholgel, wegwerphandschoenen, huishoudhandschoenen, ontsmettingsmiddel. Tijdens periodes dat er een schaarste was aan deze artikelen of
wanneer er moeilijk geleverd kon worden, konden we zo snel onze locaties voorzien van deze
artikelen.
Na de eerste golf werd op de meeste locaties een kleine stock aangelegd voor een eventuele
heropflakkering. Tijdens de zomermaanden werd de centrale stock in het stadhuis aangevuld als
voorbereiding op een mogelijke tweede golf. Hierdoor zijn we nu als bestuur beter voorbereid en
kampen we niet met tekorten. Wegwerphandschoenen die bv vandaag besteld worden, worden ten
vroegste in december/januari geleverd.
In het stadsmagazijn is een stock sanitaire papierwaren (toiletpapier en handdoekjes), die wordt
verdeeld over de verschillende locaties in functie van hun behoeften. In de stedelijke basisschool
beschikt men over een eigen stock aan sanitaire papierwaren.
Op het OCMW heeft men een stock van wegwerpschorten, veiligheidsbrillen, mondmaskers
(wegwerp-6000 stuks), ontsmettingsgels, handschoenen.

Werd er een database van vrijwilligers aangelegd die beschikbaar zijn bij crisissituaties en
noodhulp? Indien neen, waarom niet?
Via het platform ‘Scherpenheuvel-Zichem Helpt’ konden vrijwilligers zich aanmelden. In geval van
nood, kunnen zij ingeschakeld worden.

Welke infrastructuren werden/worden ter beschikking gesteld voor de benodigde extra ruimte
die nodig zou zijn voor de noodopvang voor diegene die hier nood aan hebben binnen onze
gemeente? Indien dit niet werd ter beschikking gesteld, waarom niet?
In het ANIP zijn verschillende infrastructuren (o.a. de gemeentelijke zalen, noodwoningen)
opgenomen die gebruikt kunnen worden voor noodopvang in het kader van een noodsituatie.
Werd de crisiscel uitgebreid met alle schepenen? Zo ja dewelke, indien niet waarom niet?
Neen, één schepen is voldoende als vertegenwoordiging van het schepencollege. Het moet werkbaar
blijven, dus een beperkt aantal deelnemers. Er wordt regelmatig teruggekoppeld naar de schepenen
en naar het college, dat trouwens ook heel wat beslissingen moet nemen.
Werden de overlegstructuren en adviesraden betrokken in het voorbereiden van het
herschreven noodplan? Zo ja dewelke, en op welke manier werden deze betrokken? Indien
niet, waarom niet?
Neen, enkel de disciplines worden betrokken bij de opmaak van een noodplan aangezien een
noodplan een gecoördineerde hulpverlening beoogt (wettelijk geregeld).
Ligt er een draaiboek klaar zodat het bestuur weet wat ze moet doen voor deze nieuwe crisis,
met inbegrip van bovenstaande elementen? Indien ja, kan dit herschreven draaiboek gedeeld
worden met alle gemeenteraadsleden voor inzicht, en wanneer en waar kan dit worden
geraadpleegd? Indien neen, waarom niet?
Het NIP is altijd beschikbaar. Gezien we in een federale fase zitten gebeurt de coördinatie op federaal
vlak.

M14.

Mondelinge vraag van raadslid Brigitte Gielen i.v.m. de verdeling van de subsidie van
de Vlaamse regering voor sport-, cultuur- en jeugdwerk sector.

Mondelinge vraag van raadslid Brigitte Gielen i.v.m. de verdeling van de subsidie van de Vlaamse
regering voor sport-, cultuur- en jeugdwerk sector:
Via verschillende kanalen o.a. persmededelingen, ROB e.a. krijgen we signalen van ongenoegen over
de voorgestelde verdeelsleutel van 230.171 euro subsidie van de Vlaamse regering voor sportcultuur- en jeugdwerk sector. Blijkbaar wordt er bijvoorbeeld op geen enkele manier rekening
gehouden met het feit dat tal van sportverenigingen tijdens de Lock down nauwelijks inkomsten
hadden maar wel doorlopende onkosten en zelfs veel extra kosten hebben gemaakt om de jeugd toch
aan het sporten te houden.
Op welke manier werd de verdeling van de subsidie van 230.171,48 euro gemaakt?
Werd er rekening gehouden met de werkelijk geleden schade en gemaakte kosten die
rechtstreeks verbonden zijn met de coronacrisis voor de verschillende verenigingen?
Is het stadsbestuur bereid om opnieuw in dialoog te gaan met de verschillende actoren en
deze verdeling te herzien?
Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:

Het college heeft het voorstel van verdeling overgemaakt aan de adviesraden. Hun adviezen worden
ingawacht ten laatste op 31 oktober. Het college zal deze adviezen onderzoeken en het dossier ter
beslissing voorleggen aan de gemeenteraad in november, zo voorziet de procedure
Er werd een voorstel uitgewerkt dat voorgelegd werd aan de adviesraden en niet aan individuele
verenigingen. De raden zijn het geëigend orgaan om hier hun rol te spelen en het beleid te adviseren.
Wij gaan ervan uit dat elke individuele vereniging schade geleden heeft en dan ook recht heeft op een
basisbedrag. Daarvoor hoeven we hen niet onmiddellijk rechtstreeks en afzonderlijk te consulteren,
wat bovendien nog een heel tijdrovende en quasi praktisch onmogelijke operatie zou zijn (180
verenigingen).
Er wordt een basisbedrag voorzien voor iedere erkende vereniging. Eveneens is er een bijkomende
subsidie aan de verenigingen die in het verleden reeds ondersteund werden op basis van de door de
gemeenteraad goedgekeurde bestaande subsidiereglementen. Dit is een objectieve, gelegitimeerde
basis met een aantal criteria zoals aantal leden, activiteiten enz. …
Het volledige bedrag van het Steunfonds wordt integraal besteed aan de rechtstreekse ondersteuning
van de werking van de verenigingen. Niet aan projecten, initiatieven die door de stad worden
georganiseerd bv. de werking van den egger. Dit is een bewuste keuze. Wij willen onze verenigingen
maximaal ondersteunen!
Ik kan het niet genoeg benadrukken. Iedere vereniging, ongeacht haar omvang qua leden of
activiteiten, heeft een reden van bestaan en verricht nuttig werk naar haar leden en de brede
gemeenschap toe. Wij willen hen allemaal in hun rol erkennen en respecteren op dat vlak. Ze hebben
allemaal schade geleden door corona en ze moeten allemaal gesteund worden.
M15.

Mondelinge vraag van raadslid Annelies Ooms i.v.m. de communicatie omtrent de
besmettingen.

Mondelinge vraag van raadslid Annelies Ooms i.v.m. de communicatie omtrent de besmettingen:
De Corona cijfers stijgen fors in ons land. Ook in Scherpenheuvel-Zichem neemt het aantal
besmettingen toe. De inwoner mist echter communicatie in dit gegeven. Vandaar mijn mondelinge
vraag:


Hoeveel besmettingen hebben we vandaag in Scherpenheuvel-Zichem?






Waar manifesteren deze besmettingen zich? (Scholen, woon- zorg centra, bedrijven,...)
Hoe gebeurt de contract tracing en wat kunnen we hieruit opmaken? Hoe ontstaan deze
besmettingen? (Werkgerelateerd, scholen, sportclubs, huiselijke sfeer, ...)
Gaat het bestuur extra sensibiliseringscampagnes opzetten om onze inwoners attent te
maken op de maatregelen maar vooral om hen aan te zetten om de regels nauwlettend op te
volgen?
Hoe gebeurt momenteel de communicatie naar onze inwoners aangaande het aantal
besmettingen in onze gemeente?

Antwoord van de burgemeester namens het college van burgemeester en schepenen:
- Hoeveel besmettingen hebben we vandaag in Scherpenheuvel-Zichem?
Er zijn 72 besmettingen (aantal nieuwe van de laatste 7 dagen) bij de inwoners. In de WZC zijn er
geen besmettingen.
- Waar manifesteren deze besmettingen zich? (Scholen, woon- zorg centra, bedrijven,...)
Besmettingen manifesteren zich hoofdzakelijk in familieverband.
- Hoe gebeurt de contract tracing en wat kunnen we hieruit opmaken? Hoe ontstaan deze
besmettingen? (Werkgerelateerd, scholen, sportclubs, huiselijke sfeer, ...)
Contact tracing gebeurt momenteel hoofdzakelijk via de centrale dienst (nationaal) en door de field
agent van de ELZ.
Binnen de ELZ wordt momenteel hard gewerkt aan contact tracing. Een pool ‘huisbezoekers’ is
intussen samengesteld; dit zijn medewerkers van de verschillende besturen die ingeschakeld
kunnen/zullen worden om de indexpatiënten en hun contacten op te bellen. Om o.a. deze pool
‘huisbezoekers’ aan te sturen, dient er een coördinator aangeworven te worden, wat echter niet zo vlot
verloopt.
Zolang deze coördinator niet aangeworven is, gebeurt het doorgeven van dossiers aan de
‘huisbezoekers’ in beperkte mate aangezien deze taak bovenop het werk komt van de coördinator van
de ELZ en de huisartsen in het testcentrum (triagepost Rillaar).
Besmettingen situeren zich meestal binnen het gezin opgelopen via school ( ook studenten), werk,
vereniging, reis.
- Gaat het bestuur extra sensibiliseringscampagnes opzetten om onze inwoners attent te
maken op de maatregelen maar vooral om hen aan te zetten om de regels nauwlettend op te
volgen?
Wij communiceren quasi dagelijks over de maatregelen, via website, sociale media, Hoplr,… Hierbij
proberen we steeds een positieve toon te hanteren: geen tik op de vingers, wel motiverende taal.
Uit de statistieken van facebook blijkt dat vooral berichten over mondmaskerbedeling, mondmasker op
begraafplaatsen, carnaval, coronaproof griezeltocht… nog goed scoren en gezien, gelezen en
gedeeld worden. Andere berichten over bijvoorbeeld Coronalert, financiële steun, algemene oproepen
tot waakzaamheid scoren veel minder.
Een warme oproep naar de raadsleden: het is een enorme meerwaarde als je belangrijke berichten
van de stad deelt op je sociale media, om zo ook jouw persoonlijk netwerk te bereiken en mensen aan
te moedigen de sociale media van de stad te volgen. Versplinterde communicatie helpt niet,
eenduidige en motiverende communicatie is nu meer dan ooit belangrijk. We’re all in this together!
- Hoe gebeurt momenteel de communicatie naar onze inwoners aangaande het aantal
besmettingen in onze gemeente?
De bevolking kan de cijfers raadplegen via Sciensano. Als burgemeester communiceer ik hierover
regelmatig ( ongeveer wekelijks) via fb. Dit zou ook kunnen via de communicatiedienst op de website
van de stad en sociale media.
M16.

Mondelinge vraag van raadslid Allessia Claes i.v.m. de huisdiersticker 2.0.

Mondelinge vraag van raadslid Allessia Claes i.v.m. de huisdiersticker 2.0:
Dierenminister Ben Weyts lanceert 500.000 gloednieuwe huisdierstickers: de stickers kregen een
nieuwe opmaak en betere kwaliteit.
De huisdiersticker 2.0 maakt in één oogopslag duidelijk welke dieren zich in een woning bevinden,
zodat de brandweer of andere hulpdiensten in het geval van een brand of andere noodgevallen ook
de huisdieren kunnen redden. Zo wil de Vlaams overheid het aantal dieren dat sterft in een
woningbrand drastisch verminderen.
Steden en gemeenten kunnen de huisdiersticker bestellen tot en met 16 november 2020 via de
website van de Dienst Dierenwelzijn en de Vlaamse Overheid betaalt de druk- en verzendkosten
volledig. Ten laatste op 1 december 2020 zullen alle huisdierstickers verdeeld zijn.
Mijn vragen:
 Hoeveel huisdierstickers werden reeds verdeeld in onze gemeente en via welke kanalen?
 Zal Scherpenheuvel-Zichem de nieuwe huisdiersticker bestellen?
o Zo ja, hoeveel stuks worden er besteld en via welke kanalen worden ze verspreid
onder de inwoners?
o Zo nee, wat is de reden om geen huisdierstickers te bestellen?
Antwoord van schepen Lieve Renders namens het college van burgemeester en schepenen:
Dat er uniforme stickers op de markt kwamen werd door de werkgroep Dierenwelzijn positief onthaald.
Trouwens, er zijn genoeg voorbeelden van woningbranden waarvan men achteraf vaststelde dat er
huisdieren in de brand gebleven zijn.
Met de stickers weten de hulpdiensten hoeveel huisdieren er zich in de woning bevinden.
Bij de eerste oproep van de Vlaamse Overheid bestelde de stad 300 stickers.
Bewoners konden deze aan het onthaal van het stadhuis afhalen.
Wij communiceerde dit in de stadsinfo en op de website, met als resultaat dat alle stickers werden
uitgedeeld.
De stickers waren wel van slechte kwaliteit, de kleuren zouden snel vervagen.
Wij hopen dat de nieuwe opmaak verbeterd is . We bestelde er nu 500.
Op 12 oktober kregen we een bevestiging van het Departement dat onze bestelling goed aangekomen
was.
De stickers zijn nog niet geleverd. Wanneer deze er gaan zijn zullen we terug een oproep doen via
onze kanalen;
Wij gaan ze terug laten verspreiden via het onthaal en eventueel via de bibliotheek .
Onze stad is een diervriendelijke gemeente en we willen er alles aandoen om onze dieren te
beschermen.
M17.

Mondelinge vraag van raadslid Allessia Claes i.v.m. de ondersteuning lokale horeca.

Mondelinge vraag van raadslid Allessia Claes i.v.m. de ondersteuning lokale horeca:
De horeca wordt opnieuw getroffen door strengere coronamaatregelen. Toch stellen we vast dat ze
niet bij de pakken blijven zitten, steeds meer horecazaken zorgen voor afhaalmaaltijden. Ook Horeca
Vlaanderen roept op om onze cafés en restaurants door te crisis te helpen, door afhaalmaaltijden te
bestellen.
Ondertussen nemen lokale besturen initiatieven om de lokale horeca te steunen. Bijvoorbeeld Kortrijk
wil van de stad dé afhaalstad maken, de stad Diest wil de take-away hoofdstad van het Hageland
worden. Via hun campagne worden afhaalmaaltijden extra gepromoot, alles wordt verzameld op één
website, en de lokale horeca kan een beroep doen op een firma die gratis aan huis levert. De actie
noemt “Diest (S)maakt”.
Mijn vraag:

-

Zal Scherpenheuvel-Zichem initiatieven nemen om de lokale horeca te ondersteunen in deze
moeilijke tijden?

Antwoord van schepen Kris Peetermans namens het college van burgemeester en schepenen:
Ik heb deze vraag reeds beantwoord bij mondelinge vraag 3.

De voorzitter van de gemeenteraad sluit de vergadering om 23.36 uur.
Namens de gemeenteraad,
de wnd. algemeen directeur

de voorzitter van de gemeenteraad

Liesbeth Verdeyen

Marleen Van Meeuwen

