Gemeenteraad: zitting van 17 december 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 26.11.2020 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.

Financiële dienst.
3. Goedkeuring aanpassing nr. 1 van meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Patrimonium
Scherpenheuvel-Zichem.
Volgens de statuten van het autonoom gemeentebedrijf (AGB) Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem,
goedgekeurd door de gemeenteraad op 21.02.2019, maakt het AGB een meerjarenplan op
overeenkomstig de regels die krachtens de artikelen 254, 255, 256, 257, 258, 259 en 242 van het
decreet over het lokaal bestuur gelden voor het meerjarenplan van de stad.
De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan vast en legt ze ter
goedkeuring aan de gemeenteraad voor.
4. Goedkeuring leningsovereenkomst AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem transactiekredieten investeringen 2021.
Vanaf 01.01.2016 mogen de investeringssubsidies die door een gemeente worden toegekend aan
een AGB niet meer bij de ontvangsten worden geteld voor de bepaling van de winst. De
investeringssubsidie wordt vervangen door een toegestane lening waarbij de terugbetaling (door het
AGB aan de gemeente) gefinancierd word met een prijssubsidie (van de gemeente aan het AGB). Op
die manier worden de afschrijvingen in het AGB geneutraliseerd.
Volgens de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB bedragen de te financieren
investeringskredieten van budgetjaar 2021 in totaal € 95.000. Er wordt hiervoor een
leningsovereenkomst tussen de stad en het AGB goedgekeurd.
5. Goedkeuring prijssubsidiereglement AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem vanaf
01.01.2021.
Om economisch leefbaar te zijn is het nodig dat het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Patrimonium
Scherpenheuvel-Zichem vanwege de stad Scherpenheuvel-Zichem prijssubsidies ontvangt als
vergoeding voor het recht van toegang tot de voorstellingen in het gemeenschapscentrum den egger.
De raad van bestuur van het AGB heeft hiervoor op 30.11.2020 een ontwerp van subsidiereglement
goedgekeurd. Dit gaat in vanaf 01.01.2021.

De prijssubsidie wordt berekend als volgt:
- De berekening vertrekt vanuit het exploitatieresultaat 2021 (= exploitatieontvangsten min
exploitatie-uitgaven), uitgezonderd de prijssubsidies en de inkomgelden.
- Ook de aflossing van de renteloze lening wordt in mindering gebracht aangezien het AGB die
eveneens dient te financieren.
- Dit geeft het volgende resultaat:
exploitatieresultaat
-441.880
min aflossingen
-282.500
saldo
-724.380
Dit betekent dat het AGB een tekort zou hebben van € 724.380 indien er geen ontvangsten zouden
zijn van prijssubsidies en van inkomgelden.
- De basis voor het berekenen van de prijssubsidies zijn de inkomgelden. Die worden voor 2021
geraamd op € 341.000.
- Als het AGB enkel ontvangsten zou hebben uit de inkomgelden, zouden die met factor 2,124
moeten verhoogd worden om kostendekkend te zijn (€ 341.000 x 2,124 = € 724.380).
- Aangezien dat niet wenselijk is, wordt een deel van het saldo gefinancierd via een prijssubsidie van
de stad. De inkomgelden blijven dan behouden en via de prijssubsidie wordt het saldo
gefinancierd.
- De factor wordt vastgesteld op 1,124. De prijssubsidie wordt dan € 341.000 (inkomgelden) x 1,124
= € 383.380.
- De totale financiering bedraagt:
Inkomgelden
341.000
prijssubsidies
383.380
totaal
724.380

6. Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2020-2025 van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek.
EXPLOITATIE
Er zijn geen wijzigingen bij de exploitatie.
INVESTERINGEN
De kerkfabriek voorziet een krediet voor de verdere uitvoering van de restauratiewerken aan de
monumentale pastorie. Die werken zijn opgestart in het vorige meerjarenplan 2014-2019. De
kredieten, die niet werden aangewend tijdens die periode, worden nu opnieuw voorzien in het huidige
meerjarenplan 2020-2025.
De kerkfabriek voorziet hiervoor € 25.000 in 2021, te financieren via een gemeentelijke
investeringstoelage.
De goedkeuring van de meerjarenplanwijziging gebeurt binnen een termijn van 100 dagen die ingaat
na het inkomen van het advies van het bisdom. Het advies van het bisdom werd ingediend op
23.10.2020. De termijn loopt af op 31.01.2021.
7. Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2020-2025 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Scherpenheuvel.
EXPLOITATIE
Er zijn geen wijzigingen bij de exploitatie.
INVESTERINGEN
De kerkfabriek voorziet een krediet van € 125.000 voor de betaling van de werken die zijn uitgevoerd
aan de parking ‘Mariahal en Spordel’. De kerkfabriek financiert dit met eigen middelen (ontvangst van
een legaat). Er wordt eveneens een investeringsontvangst voorzien van € 1,5 miljoen van de verkoop
van gronden.

De goedkeuring van de meerjarenplanwijziging gebeurt binnen een termijn van 100 dagen die ingaat
na het inkomen van het advies van het bisdom. Het advies van het bisdom werd ingediend op
23.10.2020. De termijn loopt af op 31.01.2021.
8. Aanpassing meerjarenplanwijziging 2020-2025 van kerkfabriek Sint-Pieter Testelt.
EXPLOITATIE
Er zijn geen wijzigingen bij de exploitatie.
INVESTERINGEN
De kerkfabriek voorziet vanaf 2022 een eigen aandeel van 10 % in de investeringen. Voor de jaren
2020 en 2021 zijn de investeringsontvangsten echter niet correct. Er wordt voor beide jaren een
toelage voorzien van de provincie en van het gewest. Deze ontvangsten zijn dus dubbel voorzien.
Aangezien de kerk van Testelt een geklasseerd gebouw is, zijn er enkel gewestelijke toelagen van
toepassing. De toelage van de provincie moet in de jaren 2020 en 2021 geschrapt worden.
De goedkeuring van de meerjarenplanwijziging gebeurt binnen een termijn van 100 dagen die ingaat
na het inkomen van het advies van het bisdom. Het advies van het bisdom werd ingediend op
23.10.2020. De termijn loopt af op 31.01.2021.
9. Niet goedkeuren budgetwijziging 2020 van kerkfabriek Sint-Pieter-Testelt.
Exploitatie
Er zijn geen wijzigingen bij exploitatie.
Investeringen
De kredieten van de investeringsontvangsten worden aangepast.
Gemeentelijke toelagen
2020
Exploitatietoelage
Investeringstoelage

6.306,46
48.320,00

De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging wanneer die past in het goedgekeurde
meerjarenplan. Dit is het geval indien cumulatief voldaan is aan de vier volgende voorwaarden:
- De exploitatietoelage in de budgetwijziging is niet hoger dan deze in het meerjarenplan.
- Het totaal van de uitgaven van één van de hoofdfuncties van de investeringen wordt niet
vermeerderd, uitgezonderd de loutere verschuiving van een niet of gedeeltelijk uitgevoerd
investeringsproject naar een volgend boekjaar.
- De financieringswijze van een investering wordt niet definitief gewijzigd.
- De afspraken van het meerjarenplan, zoals opgenomen in de afsprakennota, worden
gerespecteerd.
De investeringen volgens de budgetwijziging 2020 stemmen niet overeen met de investeringen
volgens het gewijzigde meerjarenplan zoals goedgekeurd door de kerkraad op 28.04.2020 en
aangepast door de gemeenteraad in zitting van vandaag. Bijgevolg kan de gemeenteraad geen akte
nemen van budgetwijziging 2020.
10. Niet goedkeuren budget 2021 van kerkfabriek Sint-Pieter Testelt.
Als het budget van de kerkfabriek past in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad
hiervan akte binnen een termijn van 50 dagen die ingaat de dag na het inkomen van het budget bij de
stad. Aangezien het budget 2021 van kerkfabriek Sint-Pieter Testelt niet past in het goedgekeurde
meerjarenplan 2020-2025 kan de raad hiervan geen akte nemen.

Het budget werd ingediend op 28.10.2020. De termijn van 50 dagen loopt af op 17.12.2020.
11. Niet goedkeuren budgetwijziging 2020 van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem.
Exploitatie
De exploitatieontvangsten worden verhoogd terwijl er in de bijhorende toelichting sprake is van
verminderde ontvangsten. Dit betreft vermoedelijk een materiële vergissing. Als gevolg hiervan
vermindert de gemeentelijke exploitatietoelage terwijl de kerkfabriek al minder ontvangsten heeft.
Investeringen
De kredieten van de investeringen worden niet aangepast. In 2020 is nochtans een eerste deel van de
restauratiewerken fase 1 aan de kerk voorzien terwijl die opdracht nog moet gegund worden en ten
vroegste vanaf 2021 zal uitgevoerd worden.
Gemeentelijke toelagen
2020
Exploitatietoelage

21.639,58

Investeringstoelage 1.019.380,00
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging wanneer die past in het goedgekeurde
meerjarenplan. Dit is het geval indien cumulatief voldaan is aan de vier volgende voorwaarden:
- De exploitatietoelage in de budgetwijziging is niet hoger dan deze in het meerjarenplan.
- Het totaal van de uitgaven van één van de hoofdfuncties van de investeringen wordt niet
vermeerderd, uitgezonderd de loutere verschuiving van een niet of gedeeltelijk uitgevoerd
investeringsproject naar een volgend boekjaar.
- De financieringswijze van een investering wordt niet definitief gewijzigd.
- De afspraken van het meerjarenplan, zoals opgenomen in de afsprakennota, worden
gerespecteerd.
De budgetwijziging voldoet aan de vier voorwaarden. Toch wordt deze budgetwijziging niet
goedgekeurd aangezien ze immers een verkeerd effect zal hebben op de financiën van de
kerkfabriek. Bij akteneming van de budgetwijziging zal de kerkfabriek immers een deel van de al
ontvangen exploitatietoelage moeten terugbetalen aan de stad terwijl de penningmeester heeft
aangegeven dat andere voorziene ontvangsten verminderd zijn.
12. Akteneming budgetwijziging 2020 van kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg.
Exploitatie
Er zijn geen wijzigingen bij exploitatie.
Investeringen
De kredieten van € 12.500 voor het plaatsen van klapramen ter verluchting van de kerk en van de
bijhorende financiering van € 4.375 provinciale premie en € 8.125 gemeentelijke investeringstoelage
worden geschrapt en opnieuw opgenomen in budget 2021.
Gemeentelijke toelagen
2020
Exploitatietoelage
Investeringstoelage

14.185,72
0,00

De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging wanneer die past in het goedgekeurde
meerjarenplan. Dit is het geval indien cumulatief voldaan is aan de vier volgende voorwaarden:
- De exploitatietoelage in de budgetwijziging is niet hoger dan deze in het meerjarenplan.
- Het totaal van de uitgaven van één van de hoofdfuncties van de investeringen wordt niet
vermeerderd, uitgezonderd de loutere verschuiving van een niet of gedeeltelijk uitgevoerd
investeringsproject naar een volgend boekjaar.
- De financieringswijze van een investering wordt niet definitief gewijzigd.
- De afspraken van het meerjarenplan, zoals opgenomen in de afsprakennota, worden
gerespecteerd.
Aangezien aan deze vier voorwaarden is voldaan, kan de gemeenteraad akte nemen van
budgetwijziging 2020. De akteneming gebeurt binnen een termijn van 50 dagen die ingaat na het
inkomen van de budgetwijziging bij de gemeente. Budgetwijziging 2020 werd ingediend op
28.10.2020. De termijn van 50 dagen loopt af op 17.12.2020.
13. Akteneming budget 2021 van kerkfabriek Sint-Jan Baptist Averbode.
Als het budget van de kerkfabriek past in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad
hiervan akte binnen een termijn van 50 dagen die ingaat de dag na het inkomen van het budget bij de
stad. Aangezien het budget 2021 van kerkfabriek Sint-Jan Baptist Averbode past in het goedgekeurde
meerjarenplan 2020-2025 neemt de raad hiervan akte.
Het budget werd ingediend op 28.10.2020. De termijn van 50 dagen loopt af op 17.12.2020.
De kerkfabriek voorziet in 2021 geen investeringen.
14. Akteneming budget 2021 van kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg.
Als het budget van de kerkfabriek past in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad
hiervan akte binnen een termijn van 50 dagen die ingaat de dag na het inkomen van het budget bij de
stad. Aangezien het budget 2021 van kerkfabriek Sint-Jozef Keiberg past in het goedgekeurde
meerjarenplan 2020-2025 neemt de raad hiervan akte.
Het budget werd ingediend op 28.10.2020. De termijn van 50 dagen loopt af op 17.12.2020.
De kredieten van € 12.500 voor het plaatsen van klapramen ter verluchting van de kerk en van de
bijhorende financiering van € 4.375 provinciale premie en € 8.125 gemeentelijke investeringstoelage,
die werden geschrapt in budget 2020, worden opnieuw opgenomen in budget 2021.
15. Akteneming budget 2021 van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek.
Als het budget van de kerkfabriek past in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad
hiervan akte binnen een termijn van 50 dagen die ingaat de dag na het inkomen van het budget bij de
stad. Aangezien het budget 2021 van kerkfabriek Sint-Michiel Messelbroek past in het goedgekeurde
meerjarenplan 2020-2025 neemt de raad hiervan akte.
Het budget werd ingediend op 28.10.2020. De termijn van 50 dagen loopt af op 17.12.2020.
De kerkfabriek voorziet in 2021 kredieten voor de verdere restauratie van de monumentale pastorie.
16. Akteneming budget 2021 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel.
Als het budget van de kerkfabriek past in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad
hiervan akte binnen een termijn van 50 dagen die ingaat de dag na het inkomen van het budget bij de
stad. Aangezien het budget 2021 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel past in het
goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025 neemt de raad hiervan akte.
Het budget werd ingediend op 28.10.2020. De termijn van 50 dagen loopt af op 17.12.2020.
De volgende investeringen en financiering worden voorzien:

omschrijving

uitgave

Binnenrestauratie basiliek
Landschapsbeheersplan
Parking
totaal 2021

350.000
25.000
100.000
475.000

gewest

stad

210.000
10.000

140.000
15.000

220.000

155.000

kerkfabriek

0
0
100.000
100.000

17. Akteneming budget 2021 van kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua
Schoonderbuken.
Als het budget van de kerkfabriek past in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad
hiervan akte binnen een termijn van 50 dagen die ingaat de dag na het inkomen van het budget bij de
stad. Aangezien het budget 2021 van kerkfabriek Sint-Jozef en Antonius van Padua Schoonderbuken
past in het goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025 neemt de raad hiervan akte.
Het budget werd ingediend op 28.10.2020. De termijn van 50 dagen loopt af op 17.12.2020.
De kerkfabriek voorziet in 2021 de bestrijding van ernstige huiszwamaantasting. Hiervoor is € 15.000
voorzien waarvan € 13.000 gefinancierd via een gemeentelijke investeringstoelage en € 2.000 via een
provinciale premie.
18. Akteneming budget 2021 van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem.
Als het budget van de kerkfabriek past in het goedgekeurde meerjarenplan, neemt de gemeenteraad
hiervan akte binnen een termijn van 50 dagen die ingaat de dag na het inkomen van het budget bij de
stad. Het budget 2021 van kerkfabriek Sint-Eustachius Zichem past in het goedgekeurde
meerjarenplan 2020-2025. Toch past de gemeenteraad budget 2021 aan aangezien de kerkfabriek
geen kredieten heeft voorzien voor de restauratie fase 1 van de kerk. De gemeenteraad past de
investeringsuitgaven aan volgens het bedrag dat in 2021 voorzien is in het meerjarenplan, zijnde €
2.221.918,00.
Het budget werd ingediend op 28.10.2020. De termijn van 50 dagen loopt af op 17.12.2020.

19. Aanpassing van belasting- en retributiereglementen en van overeenkomsten voor het
toekennen van financiële steunmaatregelen als gevolg van de corona-crisis.
Het college van burgemeester en schepenen wenst in 2021 bijkomende financiële steunmaatregelen
toe te kennen als gevolg van de corona-crisis.
Voor de vaste gebruikers van de zalen en lokalen, waarmee afzonderlijke huurovereenkomsten
werden afgesloten, worden de maandelijkse en de jaarlijkse huurvergoedingen met 50% verminderd
in de periode van 01.01.2021 tot en met 31.12.2021.
Voor het retributiereglement van 29.06.2017 op de stedelijke zalen en lokalen en het
retributiereglement van 24.11.2016 (gewijzigd op 29.06.2017) op het gebruik van de stedelijke
sportinfrastructuur wordt voor de periode van 01.01.2021 tot en met 31.12.2021 een vermindering van
50 % toegekend op alle retributies.
Voor het belastingreglement van 28.11.2019 op het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid
van markten, het belastingreglement van 28.11.2019 op het plaatsen van terrassen, koopwaar en
andere voorwerpen op het openbaar domein, het belastingreglement van 28.11.2019 op de ambulante
activiteiten en het belastingreglement van 28.11.2019 op het plaatsen van kermisattracties op het
openbaar domein geldt voor alle belastingplichtigen een vrijstelling van 50 % in de periode van
01.01.2021 tot en met 31.12.2021.
Voor het belastingreglement van 28.11.2019 op nachtwinkels geldt voor de periode van 01.01.2021 tot
en met 31.12.2021 een vrijstelling van 50 % op de jaarlijkse belasting. Dit is niet van toepassing op de
openingsbelasting.

20. Aanpassing nummer 1 van meerjarenplan 2020-2025 (voor budgetjaar 2020 en 2021).
De stad en het OCMW hebben een gezamenlijk meerjarenplan 2020-2025 opgesteld en bijgevolg een
gezamenlijke aanpassing van het meerjarenplan. Elke rechtspersoon blijft instaan voor de eigen
verplichtingen en verbintenissen. Er blijft dus een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten
van de stad en die van het OCMW. Dat komt tot uiting in het schema M3 ‘overzicht van de kredieten’.
De raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad moeten elk hun eigen aandeel van de
aanpassing van het meerjarenplan vaststellen. De gemeenteraad moet eveneens het deel van de
aanpassing, dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren. Daarna is de
aanpassing nummer 1 van het meerjarenplan definitief vastgesteld.
De goedkeuring van de gemeenteraad is nodig omdat de stad de financiële gevolgen moet dragen
van de keuzes die de raad voor maatschappelijk welzijn maakt.

Dienst onderwijs.
21. Vernieuwing van de schoolraad: goedkeuring verkiezingsreglement voor de geleding van
het personeel.
De huidige schoolraad loopt af op 31 maart 2021.
Voor de vernieuwing van de schoolraad dienen er verkiezingen georganiseerd te worden voor de
geleding van de ouders en voor de geleding van het personeel.
Hiervoor dienen er nieuwe verkiezingsreglementen goedgekeurd te worden.
22. Vernieuwing van de schoolraad: goedkeuring verkiezingsreglement voor de geleding van
de ouders.
De huidige schoolraad loopt af op 31 maart 2021.
Voor de vernieuwing van de schoolraad dienen er verkiezingen georganiseerd te worden voor de
geleding van de ouders en voor de geleding van het personeel.
Hiervoor dienen er nieuwe verkiezingsreglementen goedgekeurd te worden.

Grondgebiedzaken.
23. Goedkeuring van een ontwerpakte met betrekking tot de neerlegging van een
opstalovereenkomst aan de coöperatieve vereniging Ecopower voor de plaatsing en
exploitatie van een PV-installatie op het dak van ontmoetingscentrum De Hemmekes.
Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 22 november 2018 werd een overeenkomst tot vestiging
van een recht van opstal voor de plaatsing en exploitatie van een PV-installatie op het dak van
ontmoetingscentrum De Hemmekes goedgekeurd.
Er werd overeengekomen dat binnen de vier maanden na de vervulling van de laatste van de
opschortende voorwaarden vermeld in artikel 11 de inhoud van deze overeenkomst notarieel te laten
verlijden. Hiervoor werd door notariskantoor Timmermans, Meuris en Claes, Molenstraat 46 te 3270
Scherpenheuvel-Zichem een ontwerpakte opgemaakt welke ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de
gemeenteraad.
24. Goedkeuring van de ontwerpakte met betrekking tot de gratis grondafstand in een
verkaveling langs Bergstraat.
In zitting van de gemeenteraad van 24 oktober 2019 werd een gratis grondafstand goedgekeurd in het
kader van de aanvraag tot omgevingsvergunning OMV2019/00009V tot realisatie van 6 bouwloten
geschikt voor halfopen bebouwing met grondafstand gelegen Bergstraat 24 te 3272 ScherpenheuvelZichem. De strook grond binnen de rooilijn dient gratis en onbelast afgestaan te worden aan de stad
om ingelijfd te worden in het openbaar domein.
Het over te dragen perceel staat op het metingsplan van Véronique Peeters, beëdigd landmeterexpert, van 26 december 2019 vermeld als lot 9 en heeft een oppervlakte van 3a 18ca.

Het college van burgemeester en schepenen heeft tijdens de zitting van 4 november 2019 een
omgevingsvergunning afgeleverd met als kenmerk OMV2019/00009V tot afbraak van de bestaande
woning en het verkavelen in 6 bouwloten voor halfopen bebouwing met grondafstand gelegen
Bergstraat nr. 24 te 3272 Scherpenheuvel-Zichem.
Om de gratis grondafstand definitief te regelen, dient de gemeenteraad de door notariskantoor
Geerinckx & Callewaert, Theo de Beckerstraat 42 te 3200 Aarschot opgemaakte ontwerpakte waarin
de voorwaarden van de overname staan opgesomd, goed te keuren.

Stedenbouw.
25. Goedkeuring gratis grondafstand omgevingsvergunning OMV2020/00232 voor de afbraak
van bestaande gebouwen en nieuwbouw van twee gebouw met 22 woongelegenheden
gelegen Molenstraat nrs. 38 en 40 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem.
Nr. bouwdossier : OMV2020/00232 – OMV_2020130133
Gegevens aanvrager : MULLENS Herwig namens Urban Real Estate
Schippersstraat nr. 21
3500 Hasselt
Aard van de aanvraag : afbraak bestaande gebouwen en nieuwbouw van twee gebouwen met in
totaal 22 woongelegenheden + grondafstand.
Perceelgegevens : percelen gelegen Molenstraat nrs. 38 en 40 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem.
ste
Kadastrale gegevens : 1 afdeling Scherpenheuvel, sectie A, nr(s). 67D, 68F, 68M, 71D.
Verslag :
- de site is volgens het gewestplan Aarschot-Diest, K.B. van 07.11.1978, gelegen in woongebied;
- gelet op de criteria van artikels 11-14 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van
het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning werd de omgevingsaanvraag
onderworpen aan een openbaar onderzoek;
- de aanplakking is gebeurd van 07.11.2020 tot en met 06.12.2020;
- er werden geen bezwaarschriften en/of opmerkingen ingediend;
- de omgevingsvergunning voorziet in een beperkte gratis grondafstand langs de Rozenstraat te
ste
3270 Scherpenheuvel-Zichem, gekadastreerd 1 afdeling Scherpenheuvel, sectie A, nr. 68F, met
het oog op toevoeging tot het openbaar domein van een fractie van de private eigendom (nummer
A40 met oppervlakte 12,15m2 volgens het onteigeningsplan) ingevolge het rooilijnplan Weg nr. 24
Rozenstraat, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21.10.2010;
- een omgevingsvergunning met grondafstand volgens plan dient behandeld conform een
omgevingsvergunning met wegenis wat impliceert dat de gemeenteraad een beslissing dient te
treffen omtrent de grondafstand vooraleer de omgevingsvergunning afgeleverd wordt;
- goedkeuring gratis grondafstand omgevingsvergunning OMV2020/00232 – OMV_2020130133
door de gemeenteraad.

Milieudienst.
26. Goedkeuring van de politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.
In bijlage vindt u een voorbeeld van een nieuw politiereglement met betrekking tot afval zoals dat door
EcoWerf werd voorbereid.
Het betreft een actualisatie n.a.v.:
- het inzamelen van papier en karton door middel van containers vanaf mei 2021
- het samenvoegen van de roze en blauwe PMD-zak vanaf begin maart 2021
- verplicht verpakken van asbest bij afvoer naar het recyclagepark vanaf 01.01.2021
Het huidig politiereglement (GR 31.05.2018) moet worden opgeheven.

27. Aanstelling van een vertegenwoordiger voor de stuurgroep n.a.v. de
samenwerkingsovereenkomst tussen de Zelfstandige Groepering Interleuven
Ondersteunende Activiteiten en de stad.
De gemeenteraad keurde op 30.01.2020 het dossier “toekenning exclusiviteit voor bepaalde diensten
aan de zelfstandige groepering 'Interleuven ondersteunende activiteiten'” goed.
Volgens hoofdstuk 8 van de samenwerkingsovereenkomst dient er ook een vertegenwoordiger en
eventueel ook een plaatsvervanger voor de stuurgroep te worden aangeduid.
Dit dossier zal worden klaargemaakt voor de volgende gemeenteraad.
Overwegende dat de vertegenwoordiger bij voorkeur een lid van het college van burgemeester en
schepenen of de afgevaardigde van de gemeente in de raad van bestuur van Interleuven is.

Secretariaat.
M1. Mondelinge vragen.

de algemeen directeur
Bruno Claes

de voorzitter van de gemeenteraad
Marleen Van Meeuwen

