Kortenberg, 12 april 2022
GEMEENTE KORTENBERG

BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD

De voorzitter van de gemeenteraad heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de
zitting van de GEMEENTERAAD op 25 april 2022 om 20.00 uur in het ADMINISTRATIEF
CENTRUM, Dr. V. De Walsplein 30, 3070 KORTENBERG.

DECREET OVER HET LOKAAL BESTUUR
Art. 18 – De gemeenteraad vergadert
zo dikwijls als de zaken die tot zijn
bevoegdheid behoren het vereisen en
ten minste tienmaal per jaar.
Art. 19 – De voorzitter van de
gemeenteraad beslist tot bijeenroeping
van de gemeenteraad en stelt de
agenda van de vergadering op. De
agenda bevat in ieder geval de punten
die door het college van burgemeester
en schepenen aan de voorzitter wordt
medegedeeld. Op verzoek van een
derde van de zittinghebbende leden of
van het college van burgemeester en
schepenen is de voorzitter verplicht de
gemeenteraad bijeen te roepen (…).
Art. 20 – Behalve in spoedeisende
gevallen en behalve in het geval van
het artikel 6, § 1, wordt de oproeping
ten minste acht dagen vóór de dag van
de vergadering aan het raadslid
bezorgd. (…)De agendapunten moeten
voldoende duidelijk omschreven zijn.
Voor elk agendapunt wordt het dossier
dat erop betrekking heeft ter
beschikking van de raadsleden gesteld
vanaf de verzending van de agenda.
(…). Het huishoudelijk reglement
bepaalt (…) en de wijze waarop het
dossier dat op de agenda betrekking
heeft, ter beschikking wordt gesteld.
(…) De algemeen directeur of de door
hem aangewezen personeelsleden
verstrekken aan de raadsleden die
erom
verzoeken,
technische
inlichtingen (…).
Art. 21 – Gemeenteraadsleden kunnen
uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering
punten aan de agenda toevoegen (…).
Art. 22 – Plaats, dag, tijdstip en agenda
van de vergaderingen van de
gemeenteraad worden uiterlijk acht
dagen voor de vergadering openbaar
gemaakt (…).
Art. 23 – Een punt dat niet op de
agenda voorkomt, mag niet in
bespreking worden gebracht, behalve
in spoedeisende gevallen (…).
Art. 26 – De gemeenteraad kan alleen
beraadslagen of beslissen als de
meerderheid van de zittinghebbende
gemeenteraadsleden aanwezig is.(…).
Art.28 – De vergaderingen van de
gemeenteraad zijn openbaar, behalve
als 1° het gaat om aangelegenheden
die de persoonlijke levenssfeer raken
(…).

L. CEUPPENS
algemeen directeur

A. VAN DE CASTEELE
voorzitter

AGENDA
OPENBARE ZITTING
1. Jaarrekening 2021: goedkeuring deel gemeente
2. OCMW jaarrekening 2021: goedkeuring
3. Kasuitgaven: besluit over de voorwaarden waarbinnen personeelsleden kunnen
aangesteld worden als houder van een kasprovisie
4. Storting opbrengst nieuwjaarsconcert aan Lionsclub Kortenberg
5. Toetreding tot OFP Prolocus: aanvullend pensioenstelsel contractuele personeelsleden
6. Aanpassing arbeidsreglement: toevoeging afsprakennota Telewerk en aanpassing
uurroosters
7. Aanpassing reglement belasting inname openbaar domein
8. Subsidiereglement huur voertuig door erkende Kortenbergse verenigingen
9. Aanpassing gebruikersreglement bibliotheek
10. Goedkeuring gemeentelijk bermbeheerplan voor periode 2022-2031
11. Leveren en plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en
het leveren van energie via burgerparticipatie: goedkeuring lastvoorwaarden, raming en
plaatsingsprocedure voor het bijzonder bestek 2022/005
12. Advies verdeling van de stemrechten voor de vorming van de toekomstige
woonmaatschappij
13. Omgevingsvergunning OMV_2021012901 voor het verkavelen van een grond langs de
Frans Mombaersstraat 86 - 92 te 3071 Kortenberg (Erps-Kwerps). Goedkeuring tracé en
uitrusting wegenis
14. EthiasCo cvba – buitengewone algemene vergadering van 5 mei 2022: vaststelling
mandaat
15. Zefier: gewone algemene vergadering (jaarvergadering) van 9 juni 2022: vaststelling
mandaat
16. Iverlek: Algemene vergadering tevens jaarvergadering van 17 juni 2022: vaststelling
mandaat
17. Samenwerkingsverbanden en verenigingen: kennisname verslagen
18. Varia: kennisname briefwisseling
GEHEIME ZITTING
19. Pensioenaanvraag financieel directeur
OPENBARE ZITTING
20. Aanpassing functiebeschrijving financieel directeur
21. Vacant verklaring bij wijze van aanwerving van de statutaire functie van financieel
directeur – Decretale graad 38/38 Klasse 4
22. Notulen

