Gemeenteraad: zitting van 26 november 2020
Toelichting agendapunten

Secretariaat.
1. Goedkeuring van de notulen van de vorige zitting.
Overeenkomstig art. 32 van het decreet over het lokaal bestuur worden de notulen van de vorige
zitting, meer bepaald van 29.10.2020 goedgekeurd
2. Kennisneming van de stand van zaken van de maatregelen in het kader van de
coronacrisis.
Burgemeester Manu Claes geeft toelichting bij de stand van zaken van de maatregelen in functie van
de coronacrisis.
3. Buitengewone algemene vergadering Iverlek van 08.12.2020: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan vertegenwoordiger.
De stad is aangesloten bij Iverlek, opdrachthoudende vereniging.
De stad wordt uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering van Iverlek op 08.12.2020 om
18u in Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 140 te 1702 Groot-Bijgaarden, die volgende agenda
heeft:
1. Aanpassen van de statuten als volgt:
a. Wijziging van het doel/voorwerp
b. - Aanpassen van de titels van Hoofstukken I en II - Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis,
3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16bis, 17, 19, 24, 27bis, 28, 29bis, 30, 31, 32, 35, 36,
37, 37bis, 38, 40, bijlage 1, 1bis en bijlage 3
- Toevoegen van een artikel 29ter.
2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van de
directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de
agendapunten 1, 5 en 6 bij authentieke akte te doen vaststellen.
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de
raad van bestuur opgestelde begroting 2021.
4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.
5. Statutaire benoemingen.
6. a. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van deelnemer(s) voor de activiteit openbare
verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel van ‘licht als
dienstverlening’ – verslag van de raad van bestuur en van de commissaris overeenkomstig het
artikel 6:110 WVV houdende de inbreng in natura voor de toetredingen per 1 juli 2020 en per 8
december 2020.
b. Desgevallend aanvaarding / uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
7. Statutaire mededelingen.
Het spreekt voor zich dat de vertegenwoordiger dient te stemmen in overeenstemming met de
besluiten die de gemeenteraad heeft genomen met betrekking tot de agendapunten.
4. Buitengewone algemene vergadering TMVS van 08.12.2020: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan vertegenwoordiger.
De stad is aangesloten bij TMVS, dienstverlenende vereniging.

De stad wordt uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering van TMVS op 08.12.2020 om
14.30 uur, die volgende agenda heeft:
1. Toetredingen van deelnemers.
2. Actualisering van bijlage 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen.
3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr. Artikel 432 DLB).
4. Begroting 2021 (cfr. Artikel 432 DLB).
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing.
6. Statutaire benoemingen.
Varia
Het spreekt voor zich dat de vertegenwoordiger dient te stemmen in overeenstemming met de
besluiten die de gemeenteraad heeft genomen met betrekking tot de agendapunten.
Deze vergadering zal op digitale wijze plaatsvinden via een door TMVS ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel.
5. Buitengewone algemene vergadering IGS Hofheide van 16.12.2020: goedkeuring agenda en
mandaatverlening aan vertegenwoordiger.
De stad is aangesloten bij IGS Hofheide, opdrachthoudende vereniging.
De stad wordt uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering van IGS Hofheide op
16.12.2020 om 20u, die volgende agenda heeft:
1. Goedkeuring van het verslag van de gewone algemene vergadering van 24.06.2020.
2. Budget 2021 en meerjarenplanning.
3. Werking van het crematorium.
4. Varia.
Het spreekt voor zich dat de vertegenwoordiger dient te stemmen in overeenstemming met de
besluiten die de gemeenteraad heeft genomen met betrekking tot de agendapunten.
6. Algemene vergadering Cipal dv van 10.12.2020: agenda en mandaatverlening aan de
vertegenwoordiger.
De stad is aangesloten bij Cipal dv.
De stad wordt uitgenodigd op de algemene vergadering van Cipal dv op 10.12.2020 om 16u, die
volgende agenda heeft:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers.
2. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2021.
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Het spreekt voor zich dat de vertegenwoordiger dient te stemmen in overeenstemming met de
besluiten die de gemeenteraad heeft genomen met betrekking tot de agendapunten.
Deze vergadering zal op digitale wijze plaatsvinden via een door Cipal ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel.
7. Akteneming van de beëindiging van de periode van verhindering van een raadslid.
De gemeenteraad nam op 17.09.2020 akte van de verhindering van raadslid 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.
Simone Simons werd in dezelfde zitting door de voorzitter aangesteld verklaard in zijn functie van lid
van de gemeenteraad, voor de periode van verhindering van Anne-Sophie Weckx.
Raadslid Anne-Sophie Weckx heeft op 01.10.2020, overeenkomstig artikel 12, 2° van het decreet over
het lokaal bestuur van 22.12.2017, een schriftelijk verzoek gericht aan de voorzitter van de
gemeenteraad om een verlenging van de verhindering wegens ouderschapsverlof. De verhindering
kon verlengd worden voor een periode van maximaal zes weken na de negende week.

De gemeenteraad dient akte te nemen van de beëindiging van de periode van verhindering.
Ter info de tekst uit het decreet over het lokaal bestuur:
Artikel 12.
De gemeenteraad neemt akte van de verhindering van de volgende personen:
1° het gemeenteraadslid dat om medische redenen, om studieredenen of wegens verblijf in het
buitenland gedurende een minimale termijn van twaalf weken niet aanwezig kan zijn op de
vergaderingen van de gemeenteraad en vervangen wil worden. Hij richt daarvoor een schriftelijk
verzoek aan de voorzitter van de gemeenteraad. Bij het verzoek tot vervanging voor verhindering
wegens medische redenen wordt een geneeskundig getuigschrift van maximaal vijftien dagen oud
gevoegd, dat tevens de minimale termijn van afwezigheid om medische redenen aangeeft. Als het
gemeenteraadslid dat om medische redenen afwezig blijft, niet in staat is om dat verzoek tot de
voorzitter te richten, wordt hij van rechtswege als verhinderd beschouwd vanaf de derde
opeenvolgende vergadering waarop hij afwezig is en zolang hij afwezig blijft. Bij het verzoek tot
vervanging voor verhindering om studieredenen of verblijf in het buitenland wordt een attest van de
onderwijsinstelling of opdrachtgever gevoegd;
2° het gemeenteraadslid dat ouderschapsverlof wil nemen voor de geboorte of adoptie van een kind.
Dat gemeenteraadslid wordt op zijn schriftelijke verzoek, gericht aan de voorzitter van de
gemeenteraad, vervangen, op zijn vroegst vanaf de zesde week voor de vermoedelijke datum van de
geboorte of van de adoptie, tot het einde van de negende week na de adoptie of geboorte. Op
schriftelijk verzoek wordt de onderbreking van de uitoefening van het mandaat na de negende week
verlengd met een duur die gelijk is aan de termijn waarin het raadslid zijn mandaat heeft uitgeoefend
tijdens de periode van zes weken die aan de dag van de geboorte of de adoptie voorafgaat. Bij de
geboorte of de adoptie van een meerling kan het verlof verlengd worden met een periode van
maximaal twee weken op verzoek van het gemeenteraadslid;
3° het gemeenteraadslid dat door palliatief verlof of verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar
ziek familielid tot en met de tweede graad of van een zwaar ziek gezinslid gedurende minimaal twaalf
weken niet aanwezig kan zijn op de vergaderingen van de gemeenteraad en vervangen wil worden.
Hij richt daarvoor aan de voorzitter van de gemeenteraad een schriftelijk verzoek, waarbij een
verklaring op erewoord gevoegd is waarin het raadslid zich bereid verklaart om bijstand of verzorging
te verlenen. De naam van de patiënt hoeft niet te worden vermeld;
4° het gemeenteraadslid dat lid is van de Europese Commissie als het gemeenteraadslid daar
schriftelijk om verzoekt. In voorkomend geval geldt de verhindering zolang het gemeenteraadslid het
mandaat als lid van de Europese Commissie uitoefent;
5° het gemeenteraadslid dat geschorst is op grond van artikel 199 van het Lokaal en Provinciaal
Kiesdecreet van 8 juli 2011.
Artikel 14.
Het gemeenteraadslid dat afstand doet van zijn mandaat, dat van zijn mandaat vervallen wordt
verklaard, dat als verhinderd wordt beschouwd, dat ontslag genomen heeft, of dat overleden is, wordt
vervangen door zijn opvolger, die wordt aangewezen overeenkomstig artikel 169 van het Lokaal en
Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.
De geloofsbrieven worden onderzocht overeenkomstig artikel 6, § 3. De vervanger legt de eed af in
openbare vergadering in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad.
Het gemeenteraadslid dat als verhinderd wordt beschouwd, wordt vervangen zolang de toestand van
verhindering duurt. De gemeenteraad neemt akte van de beëindiging van de periode van
verhindering.

Financiële dienst.
8. Aanpassing van het belastingreglement op de inzameling en verwerking van het
huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, zowel voor de inzameling huisaan-huis, op afroep of op het recyclagepark.
Het belastingreglement wordt aangepast volgens de aangepaste tarieven van Ecowerf.
Alles blijft ongewijzigd, behalve de prijzen voor papier en karton.

De papier/karton-container is niet verplicht.
Bewoners die de container weigeren, moeten naar het recyclagepark met hun papier en karton.
De huur van een papier/karton-container bedraagt:
40 L : 0,84 euro/maand
240 L: 0,84 euro/maand
1100 L: 4,58 euro/maand
Startdatum:
Verdeling van de containers vanaf 13.04.2021
De ophalingen starten op 07.05.2021 en 10.05.2021

9. Vrijstelling voor de belasting op verhuur van voertuigen met bestuurder.
Sinds 01.01.2020 is de nieuwe regelgeving rond taxi’s van toepassing (decreet van 29.03.2020
betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer en Besluit van de Vlaamse Regering van
08.11.2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer).
Voor de vergunningen uitgereikt vóór 01.01.2020 geldt nog tot uiterlijk 31.12.2024 een
overgangsregelgeving. Dit betekent dat de stad de belasting voor verhuren van voertuigen met
bestuurder verder kan innen.
Gemeenten kunnen een volledige of gedeeltelijke vrijstelling of teruggave toestaan van de belasting
(in de uitdovende regelgeving). De Vlaams Regering bekrachtigde daartoe op 17.06.2020 het decreet
over tijdelijke noodmaatregelen voor het individueel bezoldigd personenvervoer naar aanleiding van
de coronacrisis.
De bevoegdheid om de belasting of retributie te verminderen of niet te innen komt de gemeenteraad
toe (Decreet Lokaal Bestuur, art. 41. 14°). Voor gemeenten die niet over een reglement beschikken
volstaat een gemeenteraadsbesluit.

10. Kennisneming goedkeuring jaarrekening 2019 van de stad.
De gemeenteraad heeft op 28.05.2020 de jaarrekening 2019 vastgesteld. De jaarrekening werd op
09.10.2020 goedgekeurd door de gouverneur van Vlaams-Brabant.

HRM.
11. Goedkeuring dienstvrijstelling voor personeelsleden bij quarantainegetuigschrift.
Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie is een nieuw medisch getuigschrift geïntroduceerd, nl.
het quarantainegetuigschrift.
Dit quarantainegetuigschrift kan ingrijpende financiële gevolgen hebben voor het personeelslid in
kwestie.
Na onderhandeling met de vakorganisaties wordt voorgesteld om aan alle personeelsleden met een
quarantainegetuigschrift dienstvrijstelling toe te kennen indien er geen alternatief (thuiswerk, overuren
of onregelmatige prestaties doen opnemen) is.

Dienst onderwijs.
12. Goedkeuring convenant vervangingen van korte afwezigheden scholengemeenschap
Hageland 2020-2026.
De huidige scholengemeenschap Hageland eindigt op 31.08.2020 en is in de gemeenteraad van
28.05.2020 verlengd met 6 schooljaren;
Het convenant korte vervangingen diende dan ook vervangen te worden;

Het basisonderwijs heeft de mogelijkheid om in een samenwerkingsplatform een eigen beleid te
voeren betreffende vervangingen van korte afwezigheden van personeelsleden aangesteld in een
wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel in functie van eigen lokale noden en
prioriteiten.
De vervangingseenheden kunnen enkel aangewend worden indien ze worden samengelegd in een
samenwerkingsverband.
De vervangingseenheden worden toegekend en kunnen worden aangewend op voorwaarde dat een
convenant werd afgesloten tussen de betrokken schoolbesturen en minstens één vakorganisatie.
Op 03.09.2020 is het beheerscomité van de scholengemeenschap Hageland samen gekomen en
heeft een nieuw convenant opgesteld.
Het convenant dient echter ook goedgekeurd te worden in de gemeenteraad.
In bijlage het convenant vervangingen van korte afwezigheden in het basisonderwijs 2020-2026.

Cultuurdienst.
13. Goedkeuring van het voorstel ter verdeling van het bedrag dat de stad ScherpenheuvelZichem ontvangt vanuit het Vlaamse noodfonds voor de cultuur, jeugd en sportsector.
De stad Scherpenheuvel-Zichem ontvangt 230.171,48 euro vanuit het Vlaamse noodfonds voor
cultuur, jeugd en sportsector.
Het voorstel ter verdeling is als volgt:
- Het bedrag van 230.171,48 euro wordt verdeeld over alle stedelijk erkende verenigingen
van Scherpenheuvel-Zichem.
- Elke stedelijk erkende vereniging van Scherpenheuvel-Zichem ontvangt een
basisbedrag van 500 euro.
- De verenigingen van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking vormen
hier een uitzondering. Er wordt binnen deze sector aan 7 verenigingen een vast
basisbedrag van 500 euro toegekend. Deze 7 verenigingen zijn niet allemaal erkend
volgens het erkenningsreglement, maar ook de niet-erkende verenigingen voor
ontwikkelingssamenwerking ontvangen elk het basisbedrag van 500 euro.
- Het resterende bedrag wordt vervolgens procentueel, gebaseerd op het bedrag dat
jaarlijks wordt vrijgemaakt voor de werkingssubsidies, verdeeld over 5 sectoren: cultuur,
jeugd, sport, welzijn en senioren.
- Het resterende bedrag wordt verdeeld op basis van de bestaande subsidiereglementen
en aan de hand van het gemiddelde van de laatste drie reeds uitbetaalde werkingsjaren
(2018-2019, 2017-2018 en 2016-2017) met voorwaarde dat de vereniging op dit moment
een stedelijke erkenning heeft.
Voor de sportverenigingen wordt bij de berekening geen rekening gehouden met de
punten verkregen voor de onderdelen ‘omkadering’ en ‘ondersteuning van
sportraad/sportdienst’.
- Als blijkt dat een vereniging na de berekening van de werkingssubsidie voor het werkjaar
2019-2020 gelden moet terugstorten van de uitgekeerde voorschotten (70 %), wordt het
negatief saldo in mindering gebracht van het uit te keren bedrag uit het Vlaamse
noodfonds.

Milieudienst.
14. Vastleggen van het mandaat voor de statutaire algemene vergadering van IGO DIV op
11.12.2020 (17u30).
De stad is aangesloten bij IGO DIV, dienstverlenende vereniging.
De stad wordt uitgenodigd op de statutaire algemene vergadering van IGO DIV op 11.12.2020 om
17u30, die volgende agenda heeft:

1. Goedkeuring statutenwijziging

Het spreekt voor zich dat de vertegenwoordiger dient te stemmen in overeenstemming met de
besluiten die de gemeenteraad heeft genomen met betrekking tot de agendapunten.

15. Vastleggen van het mandaat voor de algemene vergadering van EcoWerf van 25.11.2020
(19u30).
De stad is aangesloten bij EcoWerf, een opdrachthoudende vereniging.
De stad wordt uitgenodigd op de algemene vergadering van EcoWerf op 25.11.2020 (19u30), die
volgende agenda heeft:
1.
2.
3.
4.
5.

Samenstelling van het bureau
Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 17.06.2020
Financiën: Budgetten 2021, werkingsbijdragen 2021, opvraging gemeentelijke
bijdrage werkingskosten 2021 (statuten art. 15.2), gemeentelijke bijdrage
werkingskosten 2020 om te zetten naar kapitaal (statuten art. 15.2)
Toelichting nieuwe activiteiten 2021
Diversen
5.1. …

Het spreekt voor zich dat de vertegenwoordiger dient te stemmen in overeenstemming met de
besluiten die de gemeenteraad heeft genomen met betrekking tot de agendapunten.

16. Vastleggen van het mandaat voor de algemene vergadering van IGO DIV op 11.12.2020
(17u45).
De stad is aangesloten bij IGO DIV, dienstverlenende vereniging.
De stad wordt uitgenodigd op de algemene vergadering van IGO DIV op 11.12.2020 om 17u45, die
volgende agenda heeft:
1.
2.
3.
4.
5.

Goedkeuring verslag 26.06.2020
Goedkeuring begroting 2021 (documenten 1 + 2)
Goedkeuring jaarprogramma 2021 (document 3)
Benoeming revisor boekjaren 2020 - 2021 - 2022: Vivey & Co.
Voordracht algemeen comité:
 Gemeente en OCMW Kortenaken: Michel Vander Velpen (vervanging Annita
Vandebroeck)

Het spreekt voor zich dat de vertegenwoordiger dient te stemmen in overeenstemming met de
besluiten die de gemeenteraad heeft genomen met betrekking tot de agendapunten.

17. Vastleggen van het mandaat voor de bijzondere algemene vergadering van Interleuven op
16.12.2020 (19u00).
De stad is aangesloten bij Interleuven, dienstverlenende vereniging.
De stad wordt uitgenodigd op de bijzondere algemene vergadering van Interleuven op 16.12.2020 om
19u00, die volgende agenda heeft:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 24.06.2020

3.
4.
5.
6.

Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2021
Begroting 2021
Vervanging leden van bestuur
Diversen

Het spreekt voor zich dat de vertegenwoordiger dient te stemmen in overeenstemming met de
besluiten die de gemeenteraad heeft genomen met betrekking tot de agendapunten.

Secretariaat.
M1. Mondelinge vragen.

de algemeen directeur
Bruno Claes

de voorzitter van de gemeenteraad
Marleen Van Meeuwen

