Besluitenlijst met beknopte omschrijving gemeenteraad van 6 mei 2019 – bekendgemaakt op
14 mei 2019i

1.
Toekenning eretitel van het ambt van burgemeester aan de heer Chris Taes: kennisname
De gemeenteraad nam kennis van de toekenning van de eretitel van het ambt van burgemeester aan de
heer Chris Taes.
2.
Proces-verbaal samenstelling politieraad HerKo: kennisname
De gemeenteraad nam kennis van de samenstelling van de politieraad, van de verkiezing van de leden
van de politieraad, van het onderzoek inzake de verkiesbaarheidsvoorwaarden, van het onderzoek
inzake de mogelijke onverenigbaarheden en van de eedaflegging van de verkozenen, zoals
omschreven in het proces-verbaal van de politieraad van 14 februari 2019.
3.
Goedkeuring huishoudelijk reglement: kindergemeenteraad
De gemeenteraad keurde de organisatie, de installatie en het huishoudelijk reglement van de
kindergemeenteraad in Kortenberg goed.
4.
Zefier: gewone algemene vergadering (jaarvergadering) van 13 juni 2019 – vaststelling mandaat
De gemeenteraad heeft zijn goedkeuring gehecht aan de agenda van de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering) van de cvba Zefier van 13 juni 2019.
5.
IGO: algemene vergadering van 29 maart 2019 - vaststelling mandaat
De gemeenteraad heeft zijn goedkeuring gehecht aan de agenda van de algemene vergadering van de
dienstverlenende vereniging IGO van 28 juni 2019.
6.
Dijle-Zennebekken: goedkeuring deelname en aanstelling vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het bekkenbestuur
De gemeenteraad heeft zich akkoord verklaard met de deelname van de gemeente in het DijleZennebekken onder voorzitterschap van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. Een
vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor het bekkenbestuur werden aangesteld.
7.
Regionaal Landschap Dijleland vzw: aanstelling afgevaardigden en plaatsvervangend
afgevaardigden in de Algemene vergaderingen
De gemeenteraad keurde de aanstellingen goed van 2 effectieve afgevaardigden en 2 plaatsvervangers
om vanaf 1 maart 2019 tot het einde van de legislatuur namens de gemeente te zetelen in de Algemene
vergaderingen van Regionaal Landschap Dijleland vzw.
8.
Demer en Dijle nv: aanstelling afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde in de
Algemene vergaderingen
De gemeenteraad keurde de aanstellingen goed van een afgevaardigde en plaatsvervanger om vanaf
heden tot het einde van de legislatuur namens de gemeente te zetelen in de Algemene vergaderingen
van Demer en Dijle nv.
9.
Interlokale vereniging sportregio Dijle & Hageland: verlenging samenwerking, goedkeuring
jaarverslag en jaarrekening 2018
De gemeenteraad keurde het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van de interlokale vereniging
sportregio Dijle & Hageland goed. De samenwerking werd verlengd voor deze legislatuur.
10. Vervoerregio Leuven: toetreden tot vervoerregioraad
De samenstelling voor de vervoerregioraad werd bij gemeenteraadsbesluit vastgelegd.
11. Betaalbaar wonen Kortenberg West: aanpassen aanpak en stappenplan
De gemeenteraad besliste om het plan van aanpak en het stappenplan voor de realisatie van het
betaalbaar woonproject “Kortenberg West” aan te passen door geen PRIAK aan te vragen en

rechtstreeks over te gaan tot de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan. De rest van het
stappenplan blijft ongewijzigd.
12. Samenwerkingsovereenkomst tussen IGO DIV, de gemeente en het Welzijnshuis met
betrekking tot het Energiehuis
De gemeenteraad herbevestigde de samenwerkingsovereenkomt tussen IGO DIV, de gemeente en het
Welzijnshuis met betrekking tot het Energiehuis.
13. Ondersteuning duurzaam bouwadvies voor particulieren tot 31 december 2024
De gemeenteraad besliste om de ondersteuning van particulieren met duurzaam bouwadvies tot 31
december 2024 verder te zetten.
14. Vogelenzangstraat, riolerings- en asfalteringswerken: herbevestiging besluit goedkeuring tracé
en uitrusting wegenis
De gemeenteraad herbevestigde, na ontvangst van een nieuwe volledigheids- en
ontvankelijkheidsverklaring door Departement Omgeving, de goedkeuring van het tracé en de
uitrusting van de wegenis van het dossier ‘Vogelenzangstraat, riolerings- en asfalteringswerken.
15. Optimaliseren HST-fietsroute Kortenberg: concessie op een goed van het openbaar domein van
de NMBS
De gemeenteraad keurde het voorstel van concessie op een goed van het openbaar domein van de
NMBS goed voor de aanleg van het HST fietspad F3 op de terreinen eigendom van de NMBS, ter
hoogte van het station van Erps-Kwerps.
De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 25 jaar tegen een bezettingsvergoeding van
300 euro per jaar, gekoppeld aan de index.
16. Kennisname stappenplan samenstelling adviesraden
De gemeenteraad nam kennis van het stappenplan voor de samenstelling van de adviesraden;
17. Varia: kennisname briefwisseling
De gemeenteraadsleden namen kennis van briefwisseling.



De reglementen en verordeningen die opgenomen zijn in deze besluitenlijst werden, volgens artikel 330 van
het Decreet over het Lokaal Bestuur, op dezelfde dag bekendgemaakt op de website.

