Besluitenlijst met beknopte omschrijving gemeenteraad van 2 decemberfebruari 2019 –
bekendgemaakt op 5 december 2019i

1.
Beleids- en beheerscyclus (BBC 2020) – keuze van de beleidsdomeinen – beleidsvelden beleidsitems
De gemeenteraad keurde de beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems goed.
2.
Meerjarenplan 2020-2025 volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020)
De gemeenteraad keurde het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente goed.
3.
Beleids- en beheerscyclus (BBC 2020) en Meerjarenplan 2020-2025 OCMW
De gemeenteraad heeft zijn goedkeuring gehecht aan de keuze van de beleidsdomeinen, -velden en –
items meerjarenplan 2020-2025 en aan het meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW.
4.
Wijziging organigram
Een gewijzigde versie van het geïntegreerde organogram werd goedgekeurd.
5.
Definiëring begrip dagelijks bestuur
De gemeenteraad stelde het begrip dagelijks bestuur vast.
6.
Vaststelling van de bepalingen inzake het voorafgaand visum van de financieel directeur
De gemeenteraad stelde het kader voor het verlenen van een voorafgaand visum door de financieel
directeur vast.
7.
Dagelijks personeelsbeheer: delegatie inhoud begrip
Aan het college van burgemeester en schepenen werd de bevoegdheid toegekend om het begrip
dagelijks personeelsbeheer vast te stellen.
8.
Organisatiebeheersing – Verdieping algemeen kader
Het kader voor organisatiebeheersing werd verder uitgediept.
9.
Toekenning exclusiviteit voor bepaalde diensten aan de zelfstandige groepering ‘Interleuven
Ondersteunende Activiteiten’
De gemeenteraad heeft beslist om voor een aantal diensten een exclusiviteitsovereenkomst aan te gaan
met ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ voor de periode vanaf 1 januari 2020 tot en met
31 december 2025.
10. Toetreding tot de interlokale vereniging IT-punt en goedkeuring van de statuten en het
huishoudelijk reglement van IT-punt.
De gemeenteraad heeft de toetreding tot de interlokale vereniging IT-punt goedgekeurd.
11. Verderzetting van de deelname van de gemeente aan het project ‘Intergemeentelijke Natuur- &
Landschapsploegen’ in de periode 2020-2025
De gemeenteraad heeft beslist om deel te nemen aan het project ‘Intergemeentelijke Natuur- en
Landschapsploegen 2020-2025’.
12. Samenwerkingsovereenkomst met dierenopvangcentrum De Zorghoeve VZW
De gemeenteraad heeft de overeenkomst voor aansluiting bij Dierenopvangcentrum De Zorghoeve
VZW goedgekeurd.
13. Delegeren beslissing tot afwijkingen aan de RvB van IGO en Oprichting stuurgroep wijkwerken

De gemeenteraad ging akkoord met de oprichting van een stuurgroep Wijk-Werken die 2 keer per jaar
samenkomt en besliste om de voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst/schepen van
Welzijn Wim Moons hiervoor af te vaardigen. De gemeenteraad heeft eveneens beslist om de
bevoegdheid inzake het aanvragen van afwijkingen op de Vlaamse activiteitenlijst voor lokale
activiteiten uit te voeren door wijk-werkers, te delegeren aan de Raad van Bestuur van IGO div.
14. Convenant betreffende de toeristische werking in de regio de Groene Gordel 2020-2025
De gemeenteraad keurde het convenant betreffende de toeristische werking in de regio Groene Gordel
2020-2025 goed.
15. Goedkeuring van het aanvraagdossier voor de erkenning van IOED ‘Erfgoed Groene Vallei’
De gemeenteraad stemde in met de oprichting van een projectvereniging in de zin van hoofdstuk 3 van
titel 3 van het Decreet over het lokaal bestuur als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst en de
oprichtingsakte te ondertekenen. De gemeenteraad keurde het voorstel van de statuten, de
omgevingsanalyse en het beleidsplan goed. De gemeenteraad heeft xxx als stemgerechtigde
afgevaardigde van de Raad van Bestuur, xxx als plaatsvervanger van de stemgerechtigde
afgevaardigde, xxx als afgevaardigde met raadgevende stem en xxx als plaatsvervanger van de
afgevaardigde met raadgevende stem aangeduid.
16. Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing aanslagjaar 2020
Voor het aanslagjaar 2020 werden ten bate van de gemeente 598 opcentiemen geheven op de
onroerende voorheffing.
17. Aanvullende belasting op de personenbelasting voor 2020
Voor het aanslagjaar 2020 werd een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die
belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.
18. Gemeentebelasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie aanslagjaren 2020-2025
De gemeenteraad keurde de gemeentebelasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie voor
de aanslagjaren 2020-2025 goed.
19. Gemeentelijk reglement voor het leegstandsregister en belasting op leegstaande gebouwen en
woningen – aanslagjaar 2020-2026.
De gemeenteraad heeft het gemeentelijk reglement voor het leegstandsregister en belasting op
leegstaande gebouwen en woningen goedgekeurd.
20. Gemeentelijk reglement voor het registreren van verwaarloosde gebouwen en woningen en het
heffen van een belasting op deze woningen en gebouwen-aanslagjaar 2020-2026
De gemeenteraad heeft het gemeentelijk reglement voor de verwaarlozing van gebouwen en woningen
goedgekeurd.
21
Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (20202022)
De gemeenteraad keurde het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk
openbaar domein 2020 – 2022, goed.
22. Reglement ter bevordering van de vrijetijdsparticipatie van kansengroepen in de gemeente
Kortenberg: wijziging
De gemeenteraad keurde het ‘reglement ter bevordering van de vrijetijdsparticipatie van
kansengroepen in de gemeente Kortenberg, wijziging’ goed.
23. Minimaal decretaal schoolwerkplan gemeentelijk kleuter- en lager onderwijs
De gemeenteraad keurde de minimale decretale schoolwerkplannen van de vier gemeentelijke
basisscholen goed.

24. Instellen van een aanmeldingsprocedure in het basisonderwijs
De gemeenteraad besliste een aanmeldingsprocedure in te stellen in het basisonderwijs, de
modaliteiten ervan te bepalen en de capaciteitsbepaling voor de gemeentelijke basisschool De
Regenboog aan te passen.
25.
Dit punt werd van de agenda geschrapt.
26. Promotieovereenkomst "Bouw en financiering" vernieuwing en uitbreiding basisschool De
Boemerang Meerbeek: dadingovereenkomst
De gemeenteraad keurde de dadingsovereenkomt tussen de gemeente en NV Bouwbedrijf Van Poppel
goed, waarbij beide partijen het geschil en elke discussie omtrent het rechtsherstel afsluiten door de
betaling door de gemeente van een eenmalige en forfaitaire vergoeding van 275.000 euro aan NV
Bouwbedrijf Van Poppel.
27. IGO: algemene vergadering van 20 december 2019 - vaststelling mandaat
De gemeenteraad heeft zijn goedkeuring gehecht aan de agenda van de algemene vergadering van de
dienstverlenende vereniging IGO van 20 december 2019.
28. Nieuwe straatnaam: Marie Salkinplantsoen - definitieve beslissing
De gemeenteraad ging akkoord met de straatnaam die voorgesteld wordt voor de nieuwe straat die
gelegen is aan Villa Trois Sapins op de Leuvensesteenweg: Marie Salkinplantsoen.
29. Varia: kennisname briefwisseling
De gemeenteraadsleden namen kennis van briefwisseling.
30. Notulen
Gezien er geen opmerkingen werden gemaakt over de notulen van de vergadering van de
gemeenteraad van 04/11/2019, worden 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.

