Besluitenlijst met beknopte omschrijving gemeenteraad van 2 september 2019 – bekendgemaakt
op 5 september 2019i
1.
Financiële rapportering – 1e en 2e kwartaal 2019: kennisname
De gemeenteraad nam kennis van de financiële rapportering van het eerste en tweede kwartaal van
2019.
2.
Rapportering visum 1ste semester 2019: kennisname
De gemeenteraad nam kennis van de rapportering van de afgeleverde financiële visa in het eerste
semester van 2019.
3.
Goedkeuring statuten adviesraden
De gemeenteraad keurde de statuten van de volgende raden goed:
* Cultuurraad, Jeugdraad, Sportraad, Bibraad, Vrijetijdsraad
* Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro), Milieuadviesraad (MAR),
gemeentelijke adviescommissie mobiliteit en verkeersveiligheid (GAMV), Landbouwraad,
Gemeentelijke erfgoedcommissie (Geck!), Wereldraad
* Raad voor lokale economie (RLE), Marktraad
* Seniorenraad, Centrumraad, Welzijnsraad.
4.
Toelagen adviesraden/verenigingsraden/Erfgoedhuis werkingsjaar 2019
De gemeenteraad keurde de toelagen voor de adviesraden, verenigingsraden en Erfgoedhuis voor het
werkingsjaar 2019 goed.
5.
Afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2020-2025 en aanvraag van het Vlaamse trekkingsrecht
De gemeenteraad keurde de ‘afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2020-2025 en aanvraag van het
Vlaamse Trekkingsrecht’ goed.
6.
Aanstelling afgevaardigde voor algemene vergadering Site Bareel
De gemeenteraad keurde de aanstellingen goed van een afgevaardigde om vanaf heden tot het einde
van de legislatuur namens de gemeente te zetelen in alle Algemene vergaderingen van Site Bareel in
Kortenberg.
7.
Oprichting interlokale vereniging en goedkeuring subsidieaanvraag lokaal woonbeleid voor de
periode 1 januari 2020 t.e.m. 31 december 2025
De gemeenteraad keurde de oprichting van een interlokale vereniging en de subsidieaanvraag voor
lokaal woonbeleid voor de periode 1 januari 2020 t.e.m. 31 december 2025 goed.
8.
Interleuven: verlenging exclusiviteitsovereenkomsten
De gemeenteraad keurde de verlenging goed van een aantal samenwerkingsovereenkomsten
exclusieve dienstverlening voor bepaalde activiteiten tussen Interleuven en de gemeente Kortenberg.
De overeenkomsten kwamen te vervallen op 31/8/2019, maar door deze verlenging kan de huidige
dienstverlening van Interleuven aan de gemeente verder blijven lopen tot 31/12/2019.
9.
Samenwerkingsovereenkomst Hartveilige gemeente duur van 2 jaar met start op 04 juni 2020
De gemeenteraad heeft een samenwerkingsovereenkomst hartveilige gemeente goedgekeurd met Rode
Kruis voor de duur van 2 jaar met start op 04 juni 2020.
10. Samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Ombudsdienst
De gemeenteraad stemde in met de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Ombudsdienst voor
een looptijd van drie jaar met ingang op de dag volgend op de beslissing.
11.

Verlengen Rechtestraat

De gemeenteraad ging akkoord met het verlengen van de Rechtestraat zodanig dat de scheiding zich
op de perceelgrens bevindt tussen Rechtestraat 70 en Diestbrugstraat 13.
12. Samenwerkingsverbanden en verenigingen: kennisname verslagen
De gemeenteraad nam kennis van een aantal verslagen van samenwerkingsverbanden en/of
verenigingen waar de gemeente Kortenberg deel van uitmaakt.
13. Varia: kennisname briefwisseling
De gemeenteraad nam kennis van briefwisseling.
14. Notulen
Gezien er geen opmerkingen werden gemaakt over de notulen van de vergadering van de
gemeenteraad van 24 juni 2019, werden deze notulen conform art. 32 van het huishoudelijk reglement,
als goedgekeurd beschouwd.



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.

