Besluitenlijst met beknopte omschrijving gemeenteraad van 29 juni 2019 – bekendgemaakt op
2 juli 2019i

1.
Jaarrekening 2019: goedkeuring
De gemeenteraad heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd.
2.
OCMW jaarrekening 2019: goedkeuring
De gemeenteraad heeft de jaarrekening 2019 van het OCMW goedgekeurd.
3.
Organisatiebeheersing - Rapportage 2019
De gemeenteraad heeft kennis genomen van het verslag organisatiebeheersing 2019.
4.
Toelagen verenigingsraden en Erfgoedhuis werkingsjaar 2020
De gemeenteraad heeft de toelagen voor de verenigingsraden en het Erfgoedhuis werkingsjaar 2020
goedgekeurd.
5.
Wijziging gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van
gelijkgestelde producten 2017-2022 : toevoeging uitzonderingsmaatregelen in het kader van COVID19
De gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken werd gewijzigd in het
kader van COVID-19. Elke onderneming of organisatie zal voor de periode van 1 juli 2020 tot en met
31 december 2020 voor één niet-geadresseerd drukwerk met een maximum A3-formaat recto-verso
per trimester vrijgesteld worden van de belasting.
6.
Stopzetting subsidiereglement voor de aankoop van een alternatief vogelafweersysteem
De gemeenteraad keurde de stopzetting goed van het subsidiereglement voor de aankoop van een
alternatief vogelafweersysteem.
7.
Gebruiksreglement gemeentelijke voetbalaccommodaties
De gemeenteraad keurde het gebruiksreglement gemeentelijke voetbalaccommodaties goed.
8.
Ondergrondse parkeerplaatsen Bareelplein: goedkeuring wijziging contractvoorwaarden verhuur
voor onbepaalde duur
De gemeenteraad keurde de wijziging van de contractvoorwaarden goed voor het verhuur van de
ondergrondse parkeerplaatsen waarbij er geen extra huurdersaansprakelijkheidsverzekering meer dient
afgesloten te worden.
9.
Basisschool De Boemerang Meerbeek - Aanleg parking: goedkeuring opdrachtdocumenten,
raming en gunningswijze
De gemeenteraad keurde het bestek met de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze goed
voor het project « Aanleg parking basisschool De Boemerang - Meerbeek », opgesteld door
Architectenbureau Vanthournout b.v.b.a., Congrestraat 13/7 te 1000 Brussel. De kosten worden
geraamd op 262.895,13 euro, excl. btw of 318.103,11 euro, incl. 21% btw.
10. Aankoop perceel grond hoek Doelstraat – Tervuursesteenweg, 3078 Kortenberg
De gemeenteraad keurde de ontwerpakte goed inzake de aankoop van een perceel grond hoek
Doelstraat - Tervuursesteenweg voor de prijs van 1.120,00 euro.
11. Kennisname resultaten communicatiebevraging Lokale Communicatiemonitor 2020 Kortenberg
De gemeenteraad nam kennis van de resultaten van de communicatiebevraging ‘Lokale
Communicatiemonitor’ die de gemeente Kortenberg in het voorjaar van 2020 heeft uitgevoerd in
samenwerking met het Onderzoekscentrum Memori van de Thomas More-hogeschool Mechelen.
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. Notulen
De notulen van de vorige gemeenteraadszitting worden met 21 stemmen voor en 4 onthoudingen
goedgekeurd.



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.

