Besluitenlijst met beknopte omschrijving gemeenteraad van 8 februari 2021 – bekendgemaakt
op 11 februari 2021i

Toevoeging agendapunt 10/3 op basis van spoedeisendheid: ‘Samenwerkingsovereenkomst
Vaccinatiecentrum tussen Kortenberg, Herent, Bertem’
De gemeenteraad besliste om het agendapunt ‘Samenwerkingsovereenkomst Vaccinatiecentrum tussen
de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem’ toe te voegen als punt 10/3 aan de agenda van de
gemeenteraad van 8 februari 2021.
Toevoeging agendapunt 10/4 op basis van spoedeisendheid: ‘Bekrachtiging beslissing van
burgemeester en schepenen van 3 februari 2021 – agendapunt tot dwingende en onvoorziene uitgaven
in toepassing van artikel 269 van het Decreet Lokaal Bestuur, voor uitvoering van de opdracht
‘Inrichting en exploitatie Vaccinatiecentrum Kortenberg’’
De gemeenteraad besliste om agendapunt ‘Bekrachtiging beslissing van burgemeester en schepenen
van 3 februari 2021 – agendapunt tot dwingende en onvoorziene uitgaven in toepassing van artikel
269 van het Decreet Lokaal Bestuur, voor uitvoering van de opdracht ‘Inrichting en exploitatie
Vaccinatiecentrum Kortenberg’’, toe te voegen als punt 10/4 aan de agenda van de gemeenteraad van
8 februari 2021.
1.
Raadscommissies: wijziging samenstelling
N.a.v. het ontslag van een gemeenteraadslid werden nieuwe leden van een aantal gemeentelijke
raadscommissies door de gemeenteraad als verkozen verklaard gezien deze via een geldige
voordrachtakte werden voorgedragen.
2.
IGO: voordracht kandidaat-bestuurders
N.a.v. het ontslag van een gemeenteraadslid werd voor de laatste 3 jaren een kandidaat-bestuurder
voorgedragen om namens de gemeente te zetelen in de raad van bestuur van IGO, voor de eerste 3
jaren werd de kandidaat voorgedragen door de gemeente Herent.
3.
Standpuntbepaling referentieregio’s
De gemeenteraad ging, mits vermelding van een aantal randbedenkingen, akkoord met de indeling bij
referentieregio Oost-Brabant zoals door de Vlaamse regering voorgesteld in het kader van het dossier
m.b.t. de regiovorming.
4.
Motie tegen de eenzijdige invoering van de slimme kilometerheffing van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
De gemeenteraad keurde de motie tegen de eenzijdige invoering van de slimme kilometerheffing van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goed.
5.
Aanpassing gebruikersreglement bibliotheek
De gemeenteraad keurde de wijzigingen aan het gebruikersreglement van de bibliotheek goed. De
wijzigingen zijn onder meer een gevolg van de overschakeling naar het Eengemaakt
Bibliotheeksysteem (EBS).
6.
Toetreding tot het raamcontract van de Vlaamse Overheid Digitaal inspraakplatform
De gemeenteraad besliste om toe te treden tot de raamovereenkomst van diensten bestek nr.
2019/HFB/OP/51236, Perceel 3 – Digitaal inspraakplatform van de Vlaamse Overheid.
7.
Princiepsbeslissing nieuwe straatnaam: Josette Haesaertshof
De gemeenteraad ging akkoord met de straatnaam die voorgesteld wordt voor de nieuwe straat die
gelegen is aan de verkaveling langsheen de Louis Andriesstraat te Meerbeek: Josette Haesaertshof. Er
zal advies gevraagd worden aan de Cultuurraad en een openbaar onderzoek wordt ingesteld.

8.
Gratis grondafstand verkaveling Louis Andriesstraat 1, 3078 Kortenberg (Meerbeek)
De gemeenteraad heeft beslist om, zoals aangeduid op het plan grondafstand, een strook grond met een
oppervlakte van 52 ca gratis over te nemen om in te lijven in het openbaar domein.
9.
Samenwerkingsverbanden en verenigingen: Kennisname verslagen
De gemeenteraad neemt kennis van een aantal verslagen van samenwerkingsverbanden en/of
verenigingen waar de gemeente Kortenberg deel van uitmaakt.
10. Varia: kennisname briefwisseling
De gemeenteraad nam kennis van briefwisseling.
10/1. Wandel/fietszondagen
Het voorstel tot besluit tot het verder uitwerken van het initiatief i.v.m. wandel/fietszondagen werd
niet aanvaard.
10/2. Huwelijksplechtigheden in Open lucht
Het voorstel tot besluit i.v.m. huwelijksplechtigheden in open lucht werd niet aanvaard.
10/3. Samenwerkingsovereenkomst Vaccinatiecentrum tussen de gemeenten Kortenberg, Herent,
Bertem
De gemeenteraad besliste om de samenwerkingsovereenkomst “Vaccinatiecentrum Colomba” –
Leuven-Zuid (West), goed te keuren.
10/4. Bekrachtiging beslissing van burgemeester en schepenen van 3 februari 2021 – agendapunt tot
dwingende en onvoorziene uitgaven in toepassing van artikel 269 van het Decreet Lokaal Bestuur,
voor uitvoering van de opdracht ‘Inrichting en exploitatie Vaccinatiecentrum Kortenberg’
De gemeenteraad bekrachtigde de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van
3 februari 2021 tot dwingende en onvoorziene uitgaven in toepassing van artikel 269 van het Decreet
Lokaal Bestuur, voor uitvoering van de opdracht ‘inrichting en exploitatie Vaccinatiecentrum
Kortenberg’.
11. Notulen
De notulen van de vorige gemeenteraadszitting werden met 22 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.

