ZITTING VAN 11 MAART 2019
AANWEZIG: Ann Van de Casteele, voorzitter; Alexandra Thienpont, burgemeester; David
Haelterman, Kristien Goeminne, Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim
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OPENBARE ZITTING

1.

Beheersovereenkomst gemeente en OCMW Kortenberg: goedkeuring

De gemeenteraad,
Gelet op artikel 196 §2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22/12/2017;
Gelet op beslissing nr. 8B van de raad voor maatschappelijk welzijn van 10/12/2014 houdende
goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW Kortenberg;
Gelet op beslissing nr. 3 van de gemeenteraad van 05/01/2015 houdende goedkeuring van de
beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW Kortenberg;
Gelet op beslissing nr. 11 van de gemeenteraad van 04/05/2015 houdende goedkeuring van de
beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW betreffende de samenvoeging van de
financiële diensten van de gemeente en OCMW tot een geïntegreerde financiële dienst onder leiding
van een gemeenschappelijk financieel beheerder;
Gelet op beslissing nr. 03 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 06/05/2015 houdende
goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW Kortenberg betreffende de
samenvoeging van de financiële diensten van de gemeente en OCMW tot een geïntegreerde financiële
dienst onder leiding van een gemeenschappelijk financieel beheerder;

Overwegende dat door de goedkeuring van het Decreet over het Lokaal Bestuur en de start van een
nieuwe legislatuur het nodig is om een allesomvattende beheersovereenkomst op te stellen tussen
gemeente en OCMW Kortenberg. Zij moet ervoor zorgen dat beide besturen een doorgedreven
samenwerking en integratie kunnen opzetten teneinde een synergie op vlak van beleid, werking en
organisatie te realiseren, zodanig dat op de meest effectieve en efficiënte wijze een kwaliteitsvolle
dienstverlening kan aangeboden worden aan de interne en externe klant. Specifiek gaat het om het
gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten, meer bepaald het beroep kunnen doen op elkaars
personeelsleden en het toevertrouwen van beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid aan
personeelsleden van het andere bestuur.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,
Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van Roey, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef,
Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: §1. Goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW Kortenberg.
§2. De vorige beheersovereenkomsten hebben geen uitwerking meer.
Artikel 2: Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 11/03/2019.
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2.

Geldigverklaring van de verkiezing van de leden van de politieraad van de gemeente
Kortenberg

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2019;
Gelet op de toepasselijke bepalingen van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en het koninklijk besluit van 20 december
2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad en het proces-verbaal van 7 januari 2019 houdende de
verkiezing van de leden van de politieraad;
neemt kennis:
van de geldigverklaring op 31 januari 2019 door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van de
verkiezing van de leden van de politieraad van Kortenberg, zoals omschreven in het proces-verbaal
van 7 januari 2019.
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De zitting wordt tijdelijk geschorst tijdens de behandeling van volgend agendapunt. De zitting wordt
terug geopend voor de stemmingen van de amendementen en het agendapunt.

3.

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

Gelet op art. 38 van het Decreet over het Lokaal Bestuur betreffende het vaststellen van een
huishoudelijk reglement van de gemeenteraad;
Gelet op de bespreking in het management team d.d. 14.01.2019;

Fractie Groen dient 1 amendement in om het voorstel van besluit als volgt te wijzigen:
Artikel 2 (aanpassing)
§ 2.
De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering en
bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt. De agendapunten moeten voldoende
duidelijk omschreven zijn.
De gemeenteraad vindt plaats tijdens de avond vanaf 20u, tenzij alle gemeenteraadsleden overdag
kunnen vergaderen.
Artikel 9 (aanpassing)
§1.
Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota's, de feitelijke
gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing betreffende de op de
agenda ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de oproeping, op het intranet ter beschikking
gehouden van de raadsleden (alle gemeenteraadsleden beschikken over een gebruikersnaam en een
wachtwoord). Indien mogelijk worden de documenten in een bewerkbaar bestand op intranet ter
beschikking gesteld.
Documenten, zoals jaarverslagen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, plannen, ... zullen
alleen op het intranet worden geplaatst indien ze digitaal worden aangeleverd in een formaat kleiner
dan tien megabite. Ze blijven wel ter inzage in het dossier zoals bepaald in art.9, §3.
Artikel 31 (aanpassing)
§ 2.
De zittingsverslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische
volgorde, alle besproken onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten en van de mondeling en
schriftelijk gestelde vragen en antwoorden. Overeenkomstig art. 278, §1 DLB wordt aan de
verplichting tot opmaak van een zittingsverslag voor de openbare zitting voldaan middels een audioopname. De gemeenteraad beslist om aanvullend op een schriftelijk zittingsverslag een audio-opname
van de openbare zitting van de gemeenteraad op te maken.
§ 3.
Als de gemeenteraad een aangelegenheid overeenkomstig artikel 4, §2 en artikel 5 van dit reglement in
besloten vergadering behandelt, vermelden de notulen alleen de beslissingen en wordt er geen
zittingsverslag (of audio-opname) opgesteld.
Deze wijziging heeft impact op alle volgende artikels 32 ook, waar telkens zittingsverslag en audioopname samen worden genomen.
Artikel 35 (aanpassing)
§ 7.
De commissies worden door hun voorzitter bijeengeroepen. Een derde van de leden van de commissie
kan de voorzitter vragen de commissie bijeen te roepen. De oproepingsbrief wordt minstens 14 dagen
voor de commissie verstuurd. Minstens 8 dagen voor de commissie wordt de agenda, samen met de
bijhorende documenten, vermeldt de agenda en wordt naar alle raadsleden gestuurd. Deze informatie
wordt eveneens bekendgemaakt aan het publiek door publicatie op de webstek van de gemeente. De
commissievergadering vinden plaats tijdens de avond vanaf 18u, tenzij alle commissieleden overdag
kunnen vergaderen.
De commissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
Artikel 38 (toevoeging)
§ 2.
Gemeenteraadsleden kunnen de kosten van studiedagen of vormingscursussen, (ingericht door
overheidsinstanties, onderwijsinstellingen of de VVSG), terugvorderen van het gemeentebestuur, voor
zover deze cycli of studiedagen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun mandaat. Deze kosten
moeten worden verantwoord met bewijsstukken.

De terugvorderbare kost bedraagt maximaal €250 per legislatuur per gemeenteraadslid. Ze betreffen in
principe enkel vormingscycli of studiedagen in het binnenland. Er worden geen kosten vergoed voor
het behalen van bijkomende diploma’s.
De relevantie en de kostprijs van de vorming worden beoordeeld door de algemeen directeur in
overleg met de vormingsambtenaar.
(art. 17, §3 DLB en art. 35 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het
statuut van de lokale mandataris)
Artikel 38 (toevoeging)
$3
De gemeente sluit een groepsabonnement af voor het magazine LOKAAL van de VVSG indien meer
dan 10 gemeenteraadsleden intekenen op het abonnement en de gemeente draagt de bijhorende kost.
Indien minder dan 10 gemeenteraadsleden intekenen op dit aanbod, betaalt de gemeente slechts de
helft van de abonnementskost.
Artikel 40 (aanpassing)
De vragen dienen schriftelijk te worden geformuleerd. Ze moeten kunnen met de post verstuurd
worden naar het gemeentebestuur, kunnen gemaild worden naar algemeen.directeur@kortenberg.be of
kunnen aan het onthaal van het administratief centrum te Kortenberg overhandigd worden en dit
tenminste 14 kalenderdagen vóór de gemeenteraadszitting. De vragen worden behandeld in volgorde
van aankomst op het gemeentehuis.
De vraag dient gesteld te worden door diegene die de brief ondertekende. Wordt de brief ondertekend
door meerdere personen, dan dient in de brief gespecificeerd te worden wie de vraag zal stellen.
Fractie NVA dient 5 amendementen in om het voorstel van besluit als volgt te wijzigen :
Amendement 1 – artikel 35, §1:
Art. 35, §1. De gemeenteraad richt zes commissies op die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden.
De commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen,
het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven
aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De
commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.
De commissies worden als volgt bepaald:
1. Raadscommissie financiën;
2. Raadscommissie ruimtelijke ordening, openbare werken en mobiliteit;
3. Raadscommissie sociaal beleid;
4. Raadscommissie cultuur, sport, lokale economie, senioren en jeugd;
5. Raadscommissie duurzaamheid, klimaat, groen- en afvalbeleid;
6. Raadscommissie ad hoc, onder andere in kader van de decretale verplichting van de jaarlijkse
toelichting door de gemeentelijke afgevaardigden in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Amendement 2 – toevoeging aan artikel 35, §1:
Minstens één keer per jaar presenteert elke schepen per domein een jaarverslag met inbegrip van de
kernpunten en resultaten van het gevoerde beleid voor in de desbetreffende raadscommissie.
Amendement 3 – artikel 37, §2:
§2. Het presentiegeld bedraagt 162 euro voor de vergaderingen van de gemeenteraad. Voor de andere
vergaderingen uit de lijst bedraagt het 100,00 euro. De presentiegelden worden jaarlijks aangepast aan
de spilindex van de maand januari. De voorzitter van de gemeenteraad ontvangt een dubbel
presentiegeld voor de vergaderingen van de gemeenteraad die hij voorzit.

Amendement 4 – artikel 37, §2:
§2. Het presentiegeld bedraagt 200,00 euro voor de vergaderingen van de gemeenteraad. Voor de
andere vergaderingen uit de lijst bedraagt het 81,00 euro. De presentiegelden worden jaarlijks
aangepast aan de spilindex van de maand januari. De voorzitter van de gemeenteraad ontvangt een
dubbel presentiegeld voor de vergaderingen van de gemeenteraad die hij voorzit.
Amendement 5 – artikel 14, §1:
De zitting van de gemeenteraad zal – tenzij in uitzonderlijke gevallen – aanvangen om 20u. De
voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, opent en sluit de vergaderingen.
Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig zijn om geldig
te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over het amendement van fractie Groen:
- stemmen voor: Bart Nevens, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody
Debaetselier, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Kristof Van Roey, Hans Vanhoof, An
Verdeyen, Chris Wynants
- stemmen tegen: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Lia
Vandeven, Maarten Willems, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla
Langmans
Het amendement wordt verworpen.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over amendement 1 van fractie NVA:
- stemmen voor: Bart Nevens, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody
Debaetselier, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Kristof Van Roey, Hans Vanhoof, An
Verdeyen, Chris Wynants
- stemmen tegen: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Lia
Vandeven, Maarten Willems, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla
Langmans
Het amendement wordt verworpen.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over amendement 2 van fractie NVA:
- stemmen voor: Bart Nevens, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody
Debaetselier, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Kristof Van Roey, Hans Vanhoof, An
Verdeyen, Chris Wynants
- stemmen tegen: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Lia
Vandeven, Maarten Willems, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla
Langmans
Het amendement wordt verworpen.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over amendement 3 van fractie NVA:
- stemmen voor: Bart Nevens, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van
Greuningen, Kristof Van Roey, Hans Vanhoof, Chris Wynants
- stemmen tegen: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Lia
Vandeven, Maarten Willems, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla
Langmans
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Axel Degreef, An Verdeyen
Het amendement wordt verworpen.

Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over amendement 4 van fractie NVA:
- stemmen voor: Bart Nevens, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van
Greuningen, Kristof Van Roey, Hans Vanhoof, Chris Wynants
- stemmen tegen: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Lia
Vandeven, Maarten Willems, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla
Langmans
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Axel Degreef, An Verdeyen
Het amendement wordt verworpen.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over amendement 5 van fractie NVA:
- stemmen voor: Bart Nevens, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody
Debaetselier, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Kristof Van Roey, Hans Vanhoof, An
Verdeyen, Chris Wynants
- stemmen tegen: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Lia
Vandeven, Maarten Willems, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla
Langmans
Het amendement wordt verworpen.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over het agendapunt:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Lia
Vandeven, Maarten Willems, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla
Langmans
- stemmen tegen: Bart Nevens, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van
Greuningen, Kristof Van Roey, Hans Vanhoof, Chris Wynants
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Axel Degreef, An Verdeyen
Besluit: met 16 stemmen voor, 8 stemmen tegen en 3 onthoudingen
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt als volgt goedgekeurd en vervangt alle
voorgaande versies. Dit reglement treedt in werking vanaf 7 januari 2019.
BIJEENROEPING
Artikel 1
§ 1. De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen
en ten minste tienmaal per jaar.
§ 2. De voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de
agenda van de vergadering op.
De voorzitter kan de gemeente- en OCMW-raad bijeenroepen door een gezamenlijke oproeping met
als bedoeling de vergaderingen aansluitend te laten doorgaan. Hierbij stelt de voorzitter voor
gemeente en OCMW duidelijk onderscheiden agenda’s op.
§ 3. De oproeping wordt per email verzonden met een link naar een beveiligd digitaal platform. De
leden van de gemeenteraad die niet over een elektronische identiteitskaart of een verblijfstitel
beschikken, ontvangen de oproeping per post.
De dossiers die betrekking hebben op de agenda worden ter beschikking gesteld op de wijze voorzien
in art. 9, §1 van dit reglement.

§ 4. De voorzitter van de gemeenteraad moet de gemeenteraad bijeenroepen op verzoek van:
1° een derde van de zittinghebbende leden;
2° een vijfde van de zittinghebbende leden als zes weken na de datum van de vorige gemeenteraad nog
geen bijeenroeping is gebeurd. De periode van zes weken wordt geschorst van 11 juli tot en met 15
augustus;
3° het college van burgemeester en schepenen;
4° de burgemeester voor zover het verzoek uitsluitend betrekking heeft op de eigen bevoegdheden van
de burgemeester.
In hun schriftelijke aanvraag aan de algemeen directeur moeten de aanvragers de agenda vermelden,
met voor elk punt een toegelicht voorstel van beslissing, en de datum en het uur van de beoogde
vergadering. De algemeen directeur bezorgt vervolgens de voorstellen aan de
gemeenteraadsvoorzitter. Deze aanvraag moet ingediend worden, zodanig dat de voorzitter de
oproepingstermijnen bepaald in art. 2 van dit reglement, kan nakomen.
De voorzitter roept de vergadering bijeen op de voorgestelde datum en het aangewezen uur en met de
voorgestelde agenda.
Artikel 2
§ 1. De oproeping (of gezamenlijke oproeping) wordt tenminste acht dagen vóór de dag van de
vergadering bezorgd aan de gemeenteraadsleden.
In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden afgeweken.
§ 2. De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering
en bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt. De agendapunten moeten
voldoende duidelijk omschreven zijn.
Een gezamenlijke oproeping bevat duidelijk onderscheiden agenda’s voor de gemeenteraad en de
OCMW-raad.
Artikel 3
§ 1. Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda van de
gemeenteraad toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun toegelicht voorstel van beslissing schriftelijk aan de
algemeen directeur, die de voorstellen bezorgt aan de gemeenteraadsvoorzitter. De aanvullende
agendapunten mogen ook digitaal aan de algemeen directeur worden bezorgd, maar uitsluitend op het
mailadres algemeen.directeur@kortenberg.be. Dergelijke agendapunten en de beslissingen hierover
maken deel uit van de notulen van de vergadering. Noch een lid van het college van burgemeester en
schepenen, noch het college als orgaan, kan van deze mogelijkheid gebruik maken. Een punt dat niet
op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen.
Tot spoedeisendheid kan alleen worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden.
De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld.
§ 2. De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van
de gemeenteraad onmiddellijk mee aan de gemeenteraadsleden, samen met de bijbehorende
toegelichte voorstellen.

OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING
Artikel 4
§ 1. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar.

§ 2. De vergadering is niet openbaar als:
1° het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan de
orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering;
2° de gemeenteraad met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze beslist tot
behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige
bezwaren tegen de openbaarheid.
De vergaderingen over de beleidsrapporten (=het meerjarenplan, de aanpassingen van het
meerjarenplan en de jaarrekening) zijn in elk geval openbaar.
Artikel 5
De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in
tuchtzaken.
Bij een gezamenlijke oproeping opent de voorzitter eerst de openbare zitting van de gemeenteraad,
waarbij hij de vergadering van de gemeenteraad schorst nadat de agenda van het openbare deel
afgewerkt is. Tijdens deze schorsing van de gemeenteraad opent de voorzitter de OCMW-raad waarna
de agenda van de OCMW-raad volledig afgewerkt wordt. Na het sluiten van de vergadering van de
OCMW-raad, opent de voorzitter het besloten deel van de gemeenteraad.
Als tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad blijkt dat de behandeling van een punt in
besloten zitting moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering van de gemeenteraad, enkel
met dit doel, worden onderbroken.
Als tijdens de besloten vergadering van de gemeenteraad blijkt dat de behandeling van een punt in
openbare zitting moet gebeuren, dan wordt dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende
gemeenteraad. In geval van dringende noodzakelijkheid van het punt, of in geval van de eedaflegging
van een personeelslid kan de besloten zitting, enkel met dat doel, worden onderbroken.
Artikel 6
De gemeenteraadsleden, alsmede alle andere personen die krachtens de wet of het decreet de besloten
vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht.

INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN EN PUBLIEK
Artikel 7
§ 1. Plaats, dag en uur van de gemeenteraadsvergadering en de agenda worden openbaar bekend
gemaakt door publicatie op de webstek van de gemeente (www.kortenberg.be). Dit gebeurt uiterlijk
acht dagen voor de vergadering.
Indien raadsleden punten aan de agenda toevoegen, wordt de aangepaste agenda binnen de 24 uur
nadat hij is vastgesteld, op dezelfde wijze bekendgemaakt.
In spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, en uiterlijk vóór de
aanvang van de vergadering, op dezelfde wijze bekendgemaakt.
§ 2. De agenda van de vergadering van de raad worden bezorgd aan alle lokale perscorrespondenten.
Voor diegene die de raadszitting bijwoont ligt bij het binnenkomen de agenda ter beschikking.
Artikel 8

§ 1. De gemeente maakt, aan iedere natuurlijke persoon en aan iedere rechtspersoon of groepering die
erom verzoekt uitsluitend op het mailadres secretariaat@kortenberg.be, de agenda van de
gemeenteraad over.
§ 2. De beslissingen van de gemeenteraad worden door de burgemeester bekendgemaakt op de
webstek van de gemeente zoals bepaald in art. 285 tot 287 van het decreet over het lokaal bestuur van
22 december 2017 (hierna: DLB).
Artikel 9
§1. Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota's, de feitelijke
gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing betreffende de op de
agenda ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de oproeping, op het intranet ter beschikking
gehouden van de raadsleden (alle gemeenteraadsleden beschikken over een gebruikersnaam en een
wachtwoord). Documenten, zoals jaarverslagen van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden,
plannen, … zullen alleen op het intranet worden geplaatst indien ze digitaal worden aangeleverd in een
formaat kleiner dan tien megabite. Ze blijven wel ter inzage in het dossier zoals bepaald in art.9, §3.
§2. Elk ontwerp van meerjarenplan, aanpassingen van het meerjarenplan en jaarrekening en de
bijbehorende documentatie, worden op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop het
ontwerp besproken wordt conform art. 9, §1 en §3 ter beschikking gesteld aan de gemeenteraadsleden.
Vanaf het ogenblik dat het ontwerp van het beleidsrapport bezorgd is aan de raadsleden, wordt aan hen
ook de bijbehorende documentatie ter beschikking gesteld.
Deze stukken worden op dezelfde wijze ter beschikking gesteld aan de raadsleden zoals vermeld in art.
9, §1 en §3 van dit reglement.
§ 3. De documenten vermeld in art. 9 §§ 1 en 2 worden ter beschikking van de raadsleden gehouden
op de dienst secretariaat tijdens de kantooruren.
Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de algemeen directeur of de door hem aangewezen
personeelsleden technische toelichting worden verstrekt over de stukken in de dossiers voor de
vergadering van de gemeenteraad.
Onder technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van
de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure.
De raadsleden richten hun verzoek aan de dienst secretariaat uitsluitend op het mailadres
secretariaat@kortenberg.be.
Artikel 10
§1. De gemeenteraadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten, ongeacht de
drager, die het bestuur van de gemeente betreffen.
§2. De notulen van het college van burgemeester en schepenen worden, uiterlijk op dezelfde dag als de
vergadering van het college volgend op deze waarop de notulen werden goedgekeurd, via het intranet
ter beschikking gesteld aan de gemeenteraadsleden.
§3. De briefwisseling gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad en die bestemd is voor de
gemeenteraad, wordt meegedeeld aan de gemeenteraadsleden.
§4. Alle andere documenten en dossiers dan die in art. 9 en art. 10, § 2 tot § 3, die betrekking hebben
op het bestuur van de gemeente, kunnen door de raadsleden ter plaatse geraadpleegd worden.

Om het college in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of akten
betrekking hebben op het bestuur van de gemeente, delen de raadsleden aan het college schriftelijk
mee welke documenten zij wensen te raadplegen.
Aan de raadsleden wordt uiterlijk binnen acht werkdagen na de ontvangst van de aanvraag meegedeeld
waar en wanneer de stukken kunnen worden ingezien.
Het raadslid, dat de in deze § bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de week volgend op
het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af te zien van inzage.
§ 5. De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift verkrijgen van die dossiers, stukken en akten. De
vergoeding die eventueel wordt gevraagd voor het afschrift, mag in geen geval meer bedragen dan de
kostprijs.
De raadsleden formuleren deze aanvraag aan de algemeen directeur.
Om overdadig papiergebruik te voorkomen door een gebrek aan selectiviteit in het aanvragen van
kopieën, beschikt elk raadslid jaarlijks over een contingent van 500 gratis kopieën.
Kopieën die verband houden met dossiers van de gemeenteraad, worden niet op dit contingent
aangerekend.
§ 6. De gemeenteraadsleden hebben het recht de gemeentelijke instellingen en diensten die de
gemeente opricht en beheert te bezoeken, ook de autonome gemeentebedrijven.
Om het college in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen de
raadsleden minstens acht werkdagen vooraf schriftelijk mee welke instelling zij willen bezoeken en op
welke dag en welk uur.
Tijdens het bezoek van een gemeentelijke inrichting mogen de raadsleden zich niet mengen in de
werking. De raadsleden zijn op bezoek en gedragen zich als een bezoeker.
Artikel 11
De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge
en schriftelijke vragen te stellen. Daarvoor is geen toegelicht voorstel van beslissing nodig.
Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord.
Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering van de gemeenteraad kunnen de
raadsleden mondelinge vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden, die niet op de agenda van
de gemeenteraad staan. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting
geantwoord.

QUORUM
Artikel 12
Vooraleer aan de vergadering van de gemeenteraad deel te nemen, tekenen de leden de
aanwezigheidslijst. De namen van de leden die deze lijst tekenden, worden in de notulen vermeld.
Artikel 13
§ 1 De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende
leden van de gemeenteraad aanwezig is.

Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen
beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan.
§ 2. De gemeenteraad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden
aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze
beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen.
In de oproep wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping worden de
bepalingen van artikel 26 van het DLB overgenomen.

WIJZE VAN VERGADEREN
Artikel 14
§1. De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, en opent en sluit de vergaderingen.
Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig zijn om geldig
te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.
§ 2. Het laten deelnemen van derde personen aan de vergadering is slechts toegelaten in de gevallen
voorzien in het DLB. Buiten deze gevallen kunnen derden bij de behandeling van een bepaald
agendapunt slechts toegelaten worden met het oog op het verstrekken van informatie, toelichtingen
en/of technische adviezen inzake materies, waarin zij uit hoofde van hun vorming, kwalificatie en /of
beroepservaring als deskundig worden erkend. Bovendien dienen zij door de voorzitter uitgenodigd te
worden. Zij kunnen in geen geval deelnemen aan de besluitvorming.
Artikel 15
§1. De voorzitter van de gemeenteraad geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle
mededelingen die de raad aanbelangen.
De gemeenteraad vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in de
daardoor bepaalde volgorde, tenzij de raad er anders over beslist.
§ 2. Een punt dat niet op de agenda van de gemeenteraad voorkomt, mag niet in bespreking worden
gebracht, behalve in spoedeisende gevallen.
Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden.
De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld.
Artikel 16
§ 1. Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter van de gemeenteraad welk lid aan het
woord wenst te komen over het voorstel.
De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval van gelijktijdige
aanvraag, naar de rangorde van de raadsleden.
§ 2. Indien de gemeenteraad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de raad wanneer ze
aan het woord komen.
De voorzitter kan aan de algemeen directeur vragen om toelichtingen te geven.
Artikel 17

Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde feiten.
In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag,
waarvan de bespreking aldus wordt geschorst :
1° om te vragen dat men niet zal besluiten;
2° om de verdaging te vragen;
3° om een punt te verwijzen naar een gemeenteraadscommissie;
4° om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang zou behandeld
worden;
5° om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden;
6° om naar het reglement te verwijzen.
Artikel 18
De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen vóór de amendementen ter
stemming gelegd.
Artikel 19
Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar het
reglement of voor een terugroeping tot de orde.
Als een gemeenteraadslid, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan alleen
de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste
verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de voorzitter
ontnomen worden. Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht aan het woord te
blijven, wordt geacht de orde te verstoren.
Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en die
aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter.
Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de orde
te verstoren.
Artikel 20
§1. De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering.
Van de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen.
Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. Elk lid dat tot de
orde werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de terugroeping tot
de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt.
§ 2. De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk tekens van
goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt, uit de zaal doen
verwijderen.
De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en dat proces-verbaal
bezorgen aan het openbaar ministerie met het oog op de eventuele vervolging van de betrokkene.
Artikel 21

Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in het gedrang
wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortzetting van het rumoer, de vergadering zal
schorsen of sluiten.
Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de raad moeten dan
onmiddellijk de zaal verlaten.
Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen.
Artikel 22
Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het agendapunt
voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking.

WIJZE VAN STEMMEN
Artikel 23
§ 1. Voor elke stemming in de gemeenteraad omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking
waarover de vergadering zich moet uitspreken.
§ 2. De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen.
De volstrekte meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van de stemmen, onthoudingen, blanco en
ongeldige stemmen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Artikel 24
§1. De gemeenteraad stemt over het eigen deel van elk beleidsrapport.
Nadat zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad elk hun deel van het beleidsrapport hebben
vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport goed zoals vastgesteld door de
OCMW-raad. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief
vastgesteld te zijn. De gemeenteraad kan het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de
OCMW-raad niet goedkeuren als dat de financiële belangen van de gemeente bedreigt. In dat geval
vervalt de eventuele vaststelling van het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de
gemeenteraad.
§ 2. De gemeenteraad stemt telkens over het geheel van het eigen deel van het beleidsrapport.
In afwijking daarvan kan elk gemeenteraadslid de afzonderlijke stemming eisen over een of meer
onderdelen die hij aanwijst in het gemeentelijke deel van het beleidsrapport. In dat geval mag de
gemeenteraad pas over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport stemmen na de afzonderlijke
stemming.
Als deze afzonderlijke stemming tot gevolg heeft dat het ontwerp van beleidsrapport moet worden
gewijzigd, wordt de stemming over het geheel verdaagd tot een volgende vergadering van de
gemeenteraad. Als de OCMW-raad voordien zijn deel van het beleidsrapport al had vastgesteld,
vervalt die vaststelling en stelt de OCMW-raad het gewijzigde ontwerp van beleidsrapport vast op een
volgende vergadering.
Artikel 25
§ 1. De leden van de gemeenteraad stemmen niet geheim, behalve in de gevallen bedoeld in § 4.

§ 2. Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen:
1° de stemming bij handopsteking;
2° de mondelinge stemming;
3° de geheime stemming.
§ 3. De gemeenteraadsleden stemmen bij handopsteking behalve als een derde van de aanwezige leden
de mondelinge stemming vraagt.
§ 4. Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd:
1° de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen;
2° het aanwijzen van de leden en het beëindigen van deze aanwijzing van de gemeentelijke
bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen
van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen;
3° individuele personeelszaken.
Artikel 26
De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt. Nadat de voorzitter het voorwerp van de
stemming heeft omschreven zoals bepaald in art. 23, § 1 van dit reglement vraagt hij achtereenvolgens
welke gemeenteraadsleden ‘ja’ stemmen, welke ‘neen’ stemmen en welke zich onthouden.
Elk gemeenteraadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te maken.
Artikel 27
§ 1. De mondelinge stemming geschiedt door, elk raadslid ‘ja’, ‘neen’ of ‘onthouding’ te laten
uitspreken. De volgorde wordt als volgt bepaald: de schepenen in volgorde van hun verkiezing, daarna
de raadsleden in volgorde van de ranglijst.
§2. De voorzitter stemt als laatste, behalve bij geheime stemming.
Wanneer er na de stem van de voorzitter evenveel stemmen voor als tegen het voorstel zijn, dan is er
staking van stemmen en is het voorstel verworpen (behalve in de gevallen van art. 30 van dit
reglement). De stem van de voorzitter is niet doorslaggevend bij staking van stemmen.
Artikel 28
Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt en wordt eenvormig
schrijfgerief ter beschikking gesteld.
De raadsleden stemmen ‘ja’, ‘neen’ of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het afgeven van
een blancostembriefje.
Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en de jongste
twee raadsleden. Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan.
Artikel 29
Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit aantal niet
overeen met het aantal raadsleden, die aan de stemming hebben deelgenomen, dan worden de
stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen.
Artikel 30

Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van
kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. Als bij de benoeming, de contractuele
aanstelling, de verkiezing of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt
verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste
stemmen hebben behaald.
Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald hebben, dan wordt
de jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten. Personen worden benoemd, aangesteld, verkozen
of voorgedragen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de jongste
kandidaat de voorkeur.

NOTULEN, ZITTINGSVERSLAG EN ONDERTEKENING
Artikel 31
§1. De notulen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken
onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad geen
beslissing heeft genomen.
Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming of bij
unanimiteit, vermelden de notulen voor elk raadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of
zich onthield.
§ 2. De zittingsverslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische
volgorde, alle besproken onderwerpen, de essentie van de tussenkomsten en van de mondeling en
schriftelijk gestelde vragen en antwoorden. Overeenkomstig art. 278, §1 DLB wordt aan de
verplichting tot opmaak van een zittingsverslag voor de openbare zitting voldaan middels een audioopname.
§ 3. Als de gemeenteraad een aangelegenheid overeenkomstig artikel 4, §2 en artikel 5 van dit
reglement in besloten vergadering behandelt, vermelden de notulen alleen de beslissingen en wordt er
geen zittingsverslag (audio-opname) opgesteld.
Artikel 32
§ 1. De notulen en het zittingsverslag (de audio-opname) van de vergadering van de gemeenteraad
worden onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig de
bepalingen van artikel 277 en 278 van het DLB.
§ 2. De notulen van de vorige vergadering zijn, behalve in spoedeisende gevallen, ten minste acht
dagen voor de vergadering ter beschikking via het intranet.
Het zittingsverslag (de audio-opname) van de vorige vergadering is, behalve in spoedeisende gevallen,
ten minste acht dagen voor de vergadering ter beschikking via de webstek van de gemeente.
§ 3. Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de
redactie van de notulen en het zittingsverslag (de audio-opname) van de vorige vergadering. Als die
opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Het
zittingsverslag (de audio-opname) kan niet worden aangepast.
Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen en het zittingsverslag (de audioopname) als goedgekeurd beschouwd en worden ze door de voorzitter van de gemeenteraad en de
algemeen directeur ondertekend. In het geval de gemeenteraad bij spoedeisendheid werd
samengeroepen, kan de gemeenteraad beslissen om opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende
vergadering.

§ 4. Zo dikwijls de gemeenteraad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande
de vergadering opgemaakt en door algemeen directeur en de meerderheid van de aanwezige
raadsleden ondertekend.
Artikel 33
§ 1. De reglementen, beslissingen, akten, brieven en alle andere stukken worden ondertekend zoals
bepaald in artikel 279 tot 283 van het DLB.
§ 2. De stukken, die niet vermeld worden in artikel 279, §1 tot §3 en §5 van het DLB, worden
ondertekend door de burgemeester en medeondertekend door de algemeen directeur. Zij kunnen deze
bevoegdheid overdragen conform artikel 280 en artikel 283 van DLB.

FRACTIES
Artikel 34
Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen één
fractie. Een onderlinge vereniging tot één fractie of de vorming van twee fracties is mogelijk, uiterlijk
op de installatievergadering, in de gevallen en op de wijze vastgelegd in art. 36, §2 van het DLB.
Er zijn geen lijsten die zich onderling hebben verenigd om één fractie te vormen op de
installatievergadering; bijgevolg bestaat de gemeenteraad van Kortenberg uit vijf fracties: CD&V,
Groen, KNV, N-VA, Open Vld.
Wat betreft de financiering van de fracties, zie art. 38 van dit reglement.

RAADSCOMMISSIES
Artikel 35
§1. De gemeenteraad richt vier commissies op die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De
commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het
verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan
de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De
commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.
Deze commissies worden als volgt bepaald :
1. Raadscommissie financiën;
2. Raadscommissie ruimtelijke ordening, duurzaamheid en mobiliteit;
3. Raadscommissie sociaal beleid, cultuur, sport, lokale economie, senioren en jeugd;
4. Raadscommissie ad hoc.
§ 2. De gemeenteraad bepaalt per gemeenteraadscommissie het aantal leden. De mandaten in iedere
commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld volgens eenzelfde berekeningswijze die
de gemeenteraad vastlegt voor alle commissies. De berekeningswijze is het systeem D’Hondt.
De evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de fracties
waarvan leden deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen steeds hoger is dan de
som van het aantal mandaten dat toekomt aan de andere fracties.
Elke raadscommissie bestaat uit acht leden.

Elke fractie wijst de mandaten toe, die haar overeenkomstig deze berekeningswijze toekomen, door
middel van een voordracht, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad. Als de voorzitter van de
gemeenteraad voordrachten ontvangt voor meer kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een
fractie, dan worden de mandaten toegewezen volgens de volgorde van voorkomen op de akte van
voordracht.
§ 3. Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een fractie geacht
eenzelfde aantal leden in de commissies te behouden. Indien één of meerdere leden verklaren niet
meer te behoren tot de fractie kan dit lid niet meer zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als lid
van een andere fractie. Niettemin behouden deze fracties het oorspronkelijke aantal leden in de
commissie.
§ 4. Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaat-commissieleden
ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaatcommissielid deel van uitmaakt. Indien de fractie van het kandidaat-commissielid slechts uit twee
verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van een van hen. Niemand kan meer dan een akte
ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie.
§ 5. Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging een fractie niet
vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met
raadgevende stem in de commissie zetelt.
§ 6. Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het college van
burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie. De gemeenteraad duidt de
voorzitters van de andere commissies aan.
§ 7. De commissies worden door hun voorzitter bijeengeroepen. Een derde van de leden van de
commissie kan de voorzitter vragen de commissie bijeen te roepen. De oproepingsbrief vermeldt de
agenda en wordt naar alle raadsleden gestuurd. Deze informatie wordt eveneens bekendgemaakt aan
het publiek door publicatie op de webstek van de gemeente.
De commissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
De vergaderingen van de commissies zijn in principe openbaar onder dezelfde voorwaarden als voor
de gemeenteraad (zie art. 4 t.e.m. 6 van dit reglement).
De leden van de commissies stemmen, zoals in de gemeenteraad, nooit geheim, behalve in de gevallen
zoals in art. 25 §4 van dit reglement.
De raadsleden kunnen, weliswaar zonder stemrecht, de vergaderingen van de commissies, waarvan zij
geen deel uitmaken, bijwonen.
Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de leden van elke commissie een
aanwezigheidslijst, die aan de algemeen directeur wordt bezorgd.
Het ambt van secretaris van elke raadscommissie wordt waargenomen door een of meer
personeelsleden van de gemeente, op voorstel van de algemeen directeur, aangewezen door het college
van burgemeester en schepenen.

DIENSTVERLENENDE EN OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING
Artikel 36
Elk gemeenteraadslid dat namens de gemeente zetelt in de raad van bestuur van een opdrachthoudende
of dienstverlenende vereniging brengt minstens tweemaal per jaar, tijdens een openbare vergadering

van de gemeenteraad verslag uit over de uitoefening van de bevoegdheden en taken van de raad, en
verstrekt toelichting bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.
Hij informeert hierover de algemeen directeur uiterlijk 25 dagen voor de zitting van de gemeenteraad.

VERGOEDINGEN RAADSLEDEN
Artikel 37
§1. Aan de gemeenteraadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, wordt
presentiegeld verleend voor volgende vergaderingen waarop zij aanwezig zijn:
1° de vergaderingen van de gemeenteraad;
2° de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies (incl. deze waarvoor raadsleden
overeenkomstig art. 37, §3, vierde lid van het DLB zijn aangewezen als leden met raadgevende stem)
en de afdelingen;
3° de vergaderingen met de vertegenwoordigers van de intern verzelfstandigde agentschappen;
4° de vergadering waarvoor men in principe recht op presentiegeld heeft, maar waarvoor het
aanwezigheidsquorum niet werd bereikt;
5° de vergaderingen die slechts gedeeltelijk en minstens voor de helft van de agendapunten werden
bijgewoond. Bij aansluitende vergaderingen van de gemeente- en OCMW-raad worden de
agendapunten van beide raden samengeteld;
6° de vergaderingen die werden hervat op een andere dag.
§ 2. Het presentiegeld bedraagt 200,00 euro voor de vergaderingen van de gemeenteraad. Voor de
andere vergaderingen uit de lijst bedraagt het 100,00 euro. De presentiegelden worden jaarlijks
aangepast aan de spilindex van de maand januari.
De voorzitter van de gemeenteraad ontvangt een dubbel presentiegeld voor de vergaderingen van de
gemeenteraad die hij voorzit.
Artikel 38
De gemeente sluit een verzekering af om de burgerlijke aansprakelijkheid, met inbegrip van de
rechtsbijstand, te dekken die bij de normale uitoefening van hun mandaat persoonlijk ten laste komt
van de gemeenteraadsleden. De gemeente sluit daarnaast ook een verzekering af voor ongevallen die
de gemeenteraadsleden overkomen in het kader van de normale uitoefening van hun ambt.

VRAGENUURTJE
Artikel 39
Nadat de zitting van de gemeente- en OCMW-raad door de voorzitter werd gesloten, kunnen inwoners
van de gemeente vragen stellen aan het college van burgemeester en schepenen, aan de gemeenteraad,
aan het vast bureau en aan de OCMW-raad. Wanneer gemeente- en OCMW-raad aansluitend
plaatsvinden, worden de vragen gebundeld behandeld na het sluiten van beide raden. De totale spreeken antwoordtijd van dit vragenuurtje bedraagt één uur. Alle vragen die niet kunnen behandeld worden
binnen dit tijdsbestek, worden automatisch verdaagd naar de volgende gemeenteraadszitting, waar zij
bij voorrang behandeld worden. De interpellant kan zijn gestelde vragen laten verdagen indien hij om
één of andere reden niet kan aanwezig zijn bij de gemeenteraadsvergadering.
Artikel 40

De vragen dienen schriftelijk te worden geformuleerd. Ze moeten met de post verstuurd worden naar
het gemeentebestuur of kunnen aan het onthaal van het administratief centrum te Kortenberg
overhandigd worden en dit tenminste 14 kalenderdagen vóór de gemeenteraadszitting. De vragen
worden behandeld in volgorde van aankomst op het gemeentehuis.
De vraag dient gesteld te worden door diegene die de brief ondertekende. Wordt de brief ondertekend
door meerdere personen, dan dient in de brief gespecificeerd te worden wie de vraag zal stellen.
Artikel 41
Na bespreking en afhandeling van de schriftelijke vragen kunnen leden van het publiek die de
gemeenteraad bijwoonden vragen stellen over agendapunten die op de voorbije gemeenteraadszitting
behandeld werden.
Dit dient te gebeuren binnen de voorziene tijdspanne van maximum één uur na de officiële sluiting
van de gemeente- en OCMW-raad. Wanneer gemeente- en OCMW-raad aansluitend plaatsvinden,
worden de vragen gebundeld behandeld na het sluiten van de beide raden. Indien er geen schriftelijke
vragen werden ingediend bedraagt de maximum tijdspanne voor het stellen en beantwoorden van
mondelinge vragen over agendapunten van de voorbije gemeente- en OCMW-raadszitting 30 minuten.
Artikel 42
De vragen moeten betrekking hebben op aangelegenheden van gemeentelijk belang.
Artikel 43
Onderwerpen die volgens de geest van het DLB dienen behandeld te worden in geheime zitting of
aangelegenheden die de persoonlijke levenssfeer raken, worden niet behandeld.

VERZOEKSCHRIFTEN
Artikel 44
§ 1. Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk
bij de organen van de gemeente in te dienen.
Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag
duidelijk zijn.
De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de
voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de algemeen directeur en elk ander orgaan van de
gemeente dat als overheid optreedt.
§ 2. De verzoekschriften worden aan het orgaan van de gemeente gericht tot wiens bevoegdheid de
inhoud van het verzoek behoort. Komt een verzoekschrift niet bij het juiste orgaan aan, dan bezorgt dit
orgaan het verzoek aan de juiste bestemmeling.
§ 3. Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente
behoort, zijn onontvankelijk.
Verzoekschriften die duidelijk tot de bevoegdheid van het OCMW behoren, worden overgemaakt aan
het bevoegde orgaan van het OCMW. De indiener wordt daarvan op de hoogte gebracht.
§ 4. Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:
1° de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
2° het louter een mening is en geen concreet verzoek;

3° de vraag anoniem, d.w.z. zonder vermelding van naam, voornaam en adres, werd ingediend;
4° het taalgebruik ervan beledigend is.
Het orgaan of de voorzitter van het orgaan maakt deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw
geformuleerd verzoekschrift vragen dat wel aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet.
Artikel 45
§1. Is het een verzoekschrift voor de gemeenteraad, dan plaatst de voorzitter van de gemeenteraad het
verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien het minstens 14 dagen vóór de
vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend, dan komt het op de agenda
van de volgende vergadering.
§ 2. De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester
en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud
ervan uitleg te verstrekken.
§ 3. De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend is, de eerste
ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door het betrokken orgaan van de
gemeente. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht
zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.
§ 4. Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het
verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer
personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.
172.20

4.

Raadscommissies: samenstelling

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur, inzonderheid art.37 betreffende de oprichting van
commissies;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van heden, waarbij in de oprichting van vier raadscommissies wordt voorzien die telkens
bestaan uit acht stemgerechtigde leden;
Overwegende dat het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de mandaten in iedere commissie
evenredig dienen verdeeld te worden over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld op
basis van de voordrachten die worden ingediend door de fracties;
Overwegende dat de vertegenwoordiging (conform systeem D’Hondt) in elke raadscommissie als
volgt wordt onderverdeeld:
3 CD&V - 2 Open vld – 2 N-VA - 1 Groen;
Overwegende dat de niet vertegenwoordigde fractie (KNV) een afgevaardigde met raadgevende stem
kan voordragen;
Overwegende dat het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad voorziet dat de fracties per
effectief lid ook een plaatsvervanger kunnen aanduiden die de effectieve collega vervangt als deze
verhinderd is;
Overwegende dat elke fractie voor elke commissie een kandidaat-voorzitter en kandidaatondervoorzitter mag voordragen;
Overwegende dat de burgemeester of schepenen geen voorzitter kunnen zijn van de
gemeenteraadscommissies;
Overwegende dat voor volgende gemeenteraadscommissies commissieleden moeten worden
aangesteld:
1) raadscommissie financiën
2) raadscommissie ruimtelijke ordening, duurzaamheid en mobiliteit

3) raadscommissie sociaal beleid, cultuur, sport, lokale economie, senioren en jeugd
4) raadscommissie ad hoc;
Overwegende dat de akte van voordracht van de kandidaat-commissieleden ondertekend is door een
meerderheid van de leden van de fractie waar de kandidaat-commissieleden deel van uitmaken (indien
de fractie slechts uit een of twee verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van een lid);
Overwegende dat de voorgedragen leden als verkozen worden verklaard en de aanstellingen van
kracht zijn tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad;
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor:
1) raadscommissie financiën
Fractie

Leden

Plaatsvervangers

CD-V

Jonas Piot
Frie De Greef
Gabriëla Langmans

Francis Peeters
René De Becker
Kristien
Goeminne
Geen kandidaten

Open Vld

Adelia Vandeven
Stefaan Ryckmans
N-VA
Harold Vanheel
Hans Vanhoof
Groen
Mia Vandervelde
KNV(raadgevende Marinus van
stem)
Greuningen

Bart Nevens
Sabine Ledens
An Verdeyen
Geen kandidaat

Kandidaatvoorzitter
Geen kandidaat

Kandidaatondervoorzitter
Gabriëla
Langmans

Adelia
Vandeven
Harold Vanheel

Geen kandidaat

Geen kandidaat
Geen kandidaat

Geen kandidaat
Geen kandidaat

Harold Vanheel

2) raadscommissie ruimtelijke ordening, duurzaamheid en mobiliteit
Fractie

Leden

Plaatsvervangers

CD-V

Frie De Greef
Barbara Vermeulen
Els Gysenbergs
Ann Van de
Casteele
Maarten Willems
Bart Nevens
Sabine Ledens

Francis Peeters
Wim Moons
Gabriëla Langmans
Geen kandidaten

Open Vld

N-VA

Groen
An Verdeyen
KNV(raadgevende Marinus van
stem)
Greuningen

Kristof Van Roey
Melody
Debaetselier
Axel Degreef
Geen kandidaat

Kandidaatvoorzitter
Frie De Greef

Kandidaatondervoorzitter
Geen kandidaat

Geen kandidaat

Ann Van de
Casteele

Sabine Ledens

Sabine Ledens

Geen kandidaat
Geen kandidaat

Geen kandidaat
Geen kandidaat

3) raadscommissie sociaal beleid, cultuur, sport, lokale economie, senioren en jeugd
Fractie

Leden

Plaatsvervangers

CD-V

Els Gysenbergs
Gabriëla Langmans
Barbara Vermeulen
Adelia Vandeven
Ann Van de
Casteele
Melody Debaetselier
Kristof Van Roey

Francis Peeters
René De Becker
Frie De Greef
Geen kandidaten

Open Vld

N-VA

Harold Vanheel
Hans Vanhoof

Kandidaatvoorzitter
Gabriëla
Langmans

Kandidaatondervoorzitter
Geen
kandidaat

Geen kandidaat

Adelia
Vandeven

Kristof Van Roey

Kristof Van
Roey

Groen

An Verdeyen

KNV(raadgevende Marinus van
stem)
Greuningen

Mia Vandervelde

Geen kandidaat

Geen
kandidaat
Geen
kandidaat

Geen kandidaat

Geen kandidaat

Kandidaatvoorzitter
Frie De Greef

Kandidaatondervoorzitter
Geen
kandidaat

Geen kandidaat

Maarten
Willems
Sabine Ledens

4) raadscommissie ad hoc
Fractie

Leden

Plaatsvervangers

CD-V

Frie De Greef
Gabriëla Langmans
Barbara Vermeulen
Maarten Willems
David Haelterman
Sabine Ledens
Harold Vanheel
Mia Vandervelde

Ann Vannerem
Jonas Piot
Els Gysenbergs
Geen kandidaten

Open Vld
N-VA
Groen

KNV(raadgevende Marinus van
stem)
Greuningen

Bart Nevens
Hans Vanhoof
Axel Degreef

Sabine Ledens

Geen kandidaat

Geen kandidaat

Geen kandidaat

Geen
kandidaat
Geen
kandidaat

Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor de aanstelling van de voorzitter en ondervoorzitter
van elke commissie:
Besluit :
Artikel 1: Worden verkozen verklaard als lid van de raadscommissie financiën:
Fractie
CD-V
CD-V
CD-V
Open Vld
Open Vld
N-VA
N-VA
Groen
KNV (raadgevende stem)

Effectieve leden
Jonas Piot
Frie De Greef
Gabriëla Langmans
Adelia Vandeven
Stefaan Ryckmans
Harold Vanheel
Hans Vanhoof
Mia Vandervelde
Marinus van Greuningen

plaatsvervangers
Francis Peeters
René De Becker
Kristien Goeminne
----Bart Nevens
Sabine Ledens
An Verdeyen
---

Met 17 stemmen wordt Adelia Vandeven aangeduid als voorzitter van de raadscommissie financiën.
(Harold Vanheel kreeg 8 stemmen, er waren 1 neen stem en 1 blanco stem)
Met 17 stemmen wordt Gabriëla Langmans aangeduid als ondervoorzitter van de raadscommissie
financiën.
(Harold Vanheel kreeg 8 stemmen, er waren 1 neen stem en 1 blanco stem)
Artikel 2: Worden verkozen verklaard als lid van de raadscommissie ruimtelijke ordening,
duurzaamheid en mobiliteit:
Fractie
CD-V
CD-V
CD-V
Open Vld
Open Vld

Effectieve leden
Frie De Greef
Barbara Vermeulen
Els Gysenbergs
Ann Van de Casteele
Maarten Willems

plaatsvervangers
Francis Peeters
Wim Moons
Gabriëla Langmans
-----

N-VA
N-VA
Groen
KNV (raadgevende stem)

Bart Nevens
Sabine Ledens
An Verdeyen
Marinus van Greuningen

Kristof Van Roey
Melody Debaetselier
Axel Degreef
---

Met 18 stemmen wordt Frie De Greef aangeduid als voorzitter van de raadscommissie ruimtelijke
ordening, duurzaamheid en mobiliteit.
(Sabine Ledens kreeg 8 stemmen , er was 1 blanco stem)
Met 17 stemmen wordt Ann Van de Casteele aangeduid als ondervoorzitter van de raadscommissie
ruimtelijke ordening, duurzaamheid en mobiliteit.
(Sabine Ledens kreeg 8 stemmen , er waren 1 neen stem en 1 blanco stem)
Artikel 3: Worden verkozen verklaard als lid van de raadscommissie sociaal beleid, cultuur, sport,
lokale economie, senioren en jeugd:
Fractie
CD-V
CD-V
CD-V
Open Vld
Open Vld
N-VA
N-VA
Groen
KNV (raadgevende stem)

Effectieve leden
Els Gysenbergs
Gabriëla Langmans
Barbara Vermeulen
Adelia Vandeven
Ann Van de Casteele
Melody Debaetselier
Kristof Van Roey
An Verdeyen
Marinus van Greuningen

plaatsvervangers
Francis Peeters
René De Becker
Frie De Greef
----Harold Vanheel
Hans Vanhoof
Mia Vandervelde
---

Met 17 stemmen wordt Gabriëla Langmans aangeduid als voorzitter van de raadscommissie sociaal
beleid, cultuur, sport, lokale economie, senioren en jeugd.
(Kristof Van Roey kreeg 8 stemmen , er waren 1 neen stem en 1 blanco stem)
Met 17 stemmen wordt Adelia Vandeven aangeduid als ondervoorzitter van de raadscommissie sociaal
beleid, cultuur, sport, lokale economie, senioren en jeugd.
(Kristof Van Roey kreeg 8 stemmen , er waren 1 neen stem en 1 blanco stem)
Artikel 4: Worden verkozen verklaard als lid van de raadscommissie ad hoc:
Fractie
CD-V
CD-V
CD-V
Open Vld
Open Vld
N-VA
N-VA
Groen
KNV (raadgevende stem)

Effectieve leden
Frie De Greef
Gabriëla Langmans
Barbara Vermeulen
Maarten Willems
David Haelterman
Sabine Ledens
Harold Vanheel
Mia Vandervelde
Marinus van Greuningen

plaatsvervangers
Ann Vannerem
Jonas Piot
Els Gysenbergs
----Bart Nevens
Hans Vanhoof
Axel Degreef
---

Met 17 stemmen wordt Frie De Greef aangeduid als voorzitter van de raadscommissie ad hoc.
(Sabine Ledens kreeg 8 stemmen , er waren 1 neen stem en 1 blanco stem)
Met 18 stemmen wordt Maarten Willems aangeduid als ondervoorzitter van de raadscommissie ad
hoc.
(Sabine Ledens kreeg 8 stemmen , er was 1 blanco stem)
Artikel 6: Deze aanstellingen zijn van kracht vanaf heden tot de eerstvolgende volledige vernieuwing
van de gemeenteraad.

172.9

5.

Eerste wijziging budget 2019: goedkeuring

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d.25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2020 en het budget 2019 door de gemeenteraad
in zitting van 03 december 2018.
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 meer bepaald art.27;
Overwegende dat het resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge van eerste wijziging budget
2019 positief is;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Lia
Vandeven, Maarten Willems, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs,
Jonas Piot, Gabriëla Langmans
- stemmen tegen: Bart Nevens, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Kristof Van
Roey, Hans Vanhoof, Chris Wynants
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Marinus van Greuningen, Axel Degreef
Besluit: met 17 stemmen voor, 7 stemmen tegen en 3 onthoudingen
Enig artikel: De eerste budgetwijziging van het dienstjaar 2019 wordt vastgesteld op basis van de
voorgelegde cijfers en de verklarende nota zoals gevoegd in bijlage.
472.2

6.

Rapportering visum 2de semester 2018: kennisname

Overwegende dat art. 166 van het gemeentedecreet bepaalt :
De financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid minstens eenmaal per jaar aan de
gemeenteraad over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van de wettigheid en
regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen.
Hij stelt tegelijkertijd een afschrift van dat rapport ter beschikking van het college van burgemeester
en schepenen en de algemeen directeur.
Het gemeentedecreet bepaalt in artikel 160 § 2 dat de voorgenomen financiële verbintenissen
onderworpen zijn aan een voorafgaand visum, voordat enige verbintenis kan worden aangegaan.
De financieel directeur onderzoekt de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen
verbintenissen. De gemeenteraad bepaalt de nadere voorwaarden waaronder de financieel directeur de
controle uitoefent.
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 juni 2007 betreffende definiëring begrip – dagelijks
bestuur en gewijzigd in de gemeenteraad van 3 maart 2008 en aangepast in de gemeenteraad van
06 november 2017;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 juni 2007 betreffende uitsluiten van
visumverplichting; waarbij de verrichtingen van dagelijks bestuur waarvan het bedrag exclusief BTW
niet hoger is dan 5.500 euro;
Overwegende dat in januari 2008 werd gestart met het viseren van de dossiers;
Overwegende dat door de financieel directeur per dossier een verslag wordt opgemaakt;

Overwegende dat intern afgesproken werd dat het dossier, vooraleer het college een beslissing neemt,
overgemaakt wordt aan de financieel directeur;
Besluit:
De gemeenteraad neemt kennis van de volgende rapportering:
In het 2de semester 2018 werden er 82 positieve visums verleend.
De rapportage werd ter kennisname overgemaakt aan het College op 20.02.2019.
Het overzicht wordt meegestuurd aan de raadsleden.
172.82

7.

Financiële rapportering 2e semester (3e en 4e kwartaal) 2018: kennisname

Gelet op artikel 165 van het Gemeentedecreet;
De gemeenteraad neemt kennis van het financieel rapport van het 3e en 4e kwartaal 2018 in bijlage.
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8.

Gemeentebelasting op nachtwinkels aanslagjaren 2019-2021

Gelet op artikel 170§4 van de grondwet;
Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de gemeentebelasting op nachtwinkels;
Gelet op de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en
dienstverlening;
Overwegende dat de activiteiten van nachtwinkels fundamenteel verschillen van deze van de gewone
kleinhandel: de openingsuren situeren zich grotendeels tijdens de nachtrust van de meeste
omwonenden; dat deze situatie kan leiden tot grotere inspanningen vanwege de gemeente, o.a. wat
betreft de inzet van de lokale politie voor handhaving van de openbare rust en de verkeersveiligheid en
van de gemeentediensten die instaan voor de openbare reinheid;
Overwegende dat het derhalve passend is een belasting op nachtwinkels vast te stellen als bijdrage in
deze financiële last;
Overwegende dat de gemeenteraadsbeslissing nr. 3 d.d. 02.12.2013 houdende gemeentebelasting op
nachtwinkels aanslagjaren 2014-2018 niet gewijzigd wordt en integraal dient hernomen te worden;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,
Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van Roey, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef,
Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeentebelasting op nachtwinkels aanslagjaren 2019-2021 wordt als volgt vastgesteld:
Termijn
Artikel 1
Voor een termijn ingaand op 1 januari 2019 en eindigend op 31 december 2021 wordt er een
openingsbelasting en een jaarlijkse belasting geheven op nachtwinkels op het grondgebied van
Kortenberg.

Definitie
Artikel 2
Voor de toepassing van het reglement, moet er onder nachtwinkels verstaan worden, elke winkel die in
algemene voedingswaren en huishoudartikelen handelt en die tussen 18.00 uur en 01.00 uur open is,
zoals bedoeld in de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en
dienstverlening en ongeacht of alle verplichtingen en beperkingen voorvloeiend uit die wet door de
nachtwinkel gerespecteerd zijn.
Grondslag
Artikel 3
De openingsbelasting is een eenmalige belasting vastgesteld op € 6.000,00 en is verschuldigd bij elke
opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel.
Elke wijziging van uitbating is gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit.
De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op € 1.500,00 per nachtwinkel of per privaat
bureau voor telecommunicatie.
De openingsbelasting en de jaarlijkse belasting zijn ondeelbaar. Ze zijn verschuldigd voor het ganse
kalenderjaar, welke ook de aanvang- of de stopzettingsdatum van de economische activiteit of
wijziging van uitbating is.
De jaarlijkse belasting gaat in vanaf het jaar volgend op het jaar van inkohiering van de
openingsbelasting, of bij gebreke hiervan vanaf de inwerkingtreding van het huidig
belastingreglement.
Er wordt geen enkele korting of teruggave van de belasting gedaan om welke reden dan ook.
Belastingplichtigen
Artikel 4
De belasting is solidair en ondeelbaar verschuldigd door de eigenaar van de handelszaak, de uitbater
ervan en de eigenaar van het pand waar de economische activiteit gehouden wordt.
Aangifte
Artikel 5
De eigenaar van de handelszaak en de uitbater ervan zijn ertoe gehouden voorafgaandelijk aan elke
economische activiteit aangifte hiervan te doen bij het gemeentebestuur van Kortenberg. Ze zijn
verplicht alle nodige documenten en vergunningen voor te leggen op eerste verzoek van het
gemeentebestuur. Ze worden eraan gehouden de eventuele controle van hun verklaring mogelijk te
maken.
Artikel 6
De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem
behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden, uiterlijk op 1
september van het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens
ter beschikking te stellen.
Wijziging of stopzetting
Artikel 7
Elke wijziging of stopzetting van een economische activiteit dient onder verantwoordelijkheid van de
belastingplichtigen onmiddellijk en per aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan de dienst
financiën van de gemeente Kortenberg.
Ambtshalve vaststelling
Artikel 8
Bij gebreke aan aangifte binnen de in de artikel 7 gestelde termijn, of in geval van onjuiste,
onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve
ingekohierd.

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het College
van Burgemeester en Schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om
gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze
van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de derde werkdag
volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te
dragen.
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende
een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het dienstjaar. Deze termijn wordt met twee jaar
verhoogd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de
bedoeling schade te berokkenen.
De ambtshalve belastingaanslag zal worden verhoogd met 20%, 50%, 100% of 200% al naargelang
het een eerste, een tweede, een derde of een vierde (en volgende) overtreding betreft.
Invordering/betaling
Artikel 9
De belasting en de verhoging wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.
De belasting moet worden betaald binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.
Geschillen
Artikel 10
De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en
schepenen.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden
gemotiveerd.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn
vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Algemene bepalingen
Artikel 11
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van
titel VII, (Vestiging en Invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3
(onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn,
rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest;
rechten en voorrechten van de schatkist,) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de
artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de
vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
Artikel 12
Dit besluit zal voor kennisgeving naar de gouverneur worden verzonden.
484.233.2

9.

Belasting op het weghalen van sluikstorting voor 2019-2021

Gelet op artikel 170§4 van de grondwet;
Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op het Decreet van 5 april 1995, artikel 16.6.3, §2 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid (DABM);

Gelet op het Decreet van 23 december 2011, artikel 12, §1 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet);
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing nr. 24 d.d. 05.12.2016 houdende belasting op het weghalen van
sluikstorting voor 2017-2021;
Gelet op de mail d.d. 04.12.2018 waarin vermeld wordt dat de vergoeding voor het opruimen van
sluikstort louter kostendekkend is en daarom de minimumbijdrage van 744 euro per geval dient
geschrapt te worden;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,
Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van Roey, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef,
Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Besluit: met algemene stemmen
Artikel. 1: Er wordt voor de dienstjaren 2017-2021 een gemeentebelasting gevestigd op het weghalen
door het gemeentebestuur van allerhande afvalstoffen gestort op plaatsen waar dit storten door een
wettelijke of reglementaire bepaling verboden is.
Artikel 2: De belasting is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen achtergelaten heeft;
desgevallend zijn diegenen die daartoe opdracht of toelating gaven of de eigenaar van de afvalstoffen
aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
Artikel 3: De belasting wordt vastgesteld als volgt :
- personeel : 45 euro per uur per werkman;
- materieel : 37 euro per uur voor vrachtwagen.
Ingeval de opdracht van het opruimen wordt uitbesteed aan een derde wordt het factuurbedrag
aangerekend.
Artikel 4: De belasting moet contant betaald worden, tegen afgifte van een kwitantie, binnen de tien
dagen na toezending van het bericht van de belastingschuld.
Een contante belasting die niet kan worden uitgevoerd, wordt een kohierbelasting.
Artikel 5: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
484.765

10.

EcoWerf - Bijzondere algemene vergadering van 20 maart 2019: vaststelling mandaat

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de deelname van de gemeente in de opdrachthoudende vereniging EcoWerf,
Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant;
Gelet op de statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd door de Bijzondere algemene vergadering van
21 november 2018;
Gelet op de uitnodiging van 21 december 2018 voor de Bijzondere algemene vergadering van
EcoWerf van 20 maart 2019 met bijhorende agenda en bijlagen, en brief met aangepaste dagorde van
9 januari 2019;
Gelet op de agenda van de Bijzondere algemene vergadering van EcoWerf van 20 maart 2019:
1. Aanstelling bureau van de Bijzondere algemene vergadering
2. Goedkeuring verslag van de Buitengewone en Bijzondere algemene vergadering van 21 november
2018
3. Benoeming van de bestuurders van EcoWerf voor een periode van zes jaar
4. Benoeming van de bestuurders met raadgevende stem voor een periode van zes jaar

5. Benoeming van de vertegenwoordiger en plaatsvervanger(s) voor het Algemeen comité van
EcoWerf;
Overwegende dat het artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de Algemene
vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de gemeente
rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke Algemene vergadering;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,
Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van Roey, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef,
Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Bijzondere algemene
vergadering van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf van 20 maart 2019:
1. Aanstelling bureau van de Bijzondere algemene vergadering
2. Goedkeuring verslag van de Buitengewone en Bijzondere algemene vergadering van 21 november
2018
3. Benoeming van de bestuurders van EcoWerf voor een periode van zes jaar
4. Benoeming van de bestuurders met raadgevende stem voor een periode van zes jaar
5. Benoeming van de vertegenwoordiger en plaatsvervanger(s) voor het Algemeen comité van
EcoWerf.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Bijzondere algemene
vergadering van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf van 20 maart 2019, wordt opgedragen
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormeld artikel 1 van onderhavig raadsbesluit, namelijk goedkeuring van alle agendapunten, onder
voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven.
901

11.

Iverlek - Buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2019: vaststelling mandaat

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Iverlek;
Gelet op de gecoördineerde statuten van Iverlek, zoals goedgekeurd door de Algemene vergadering
van 15 juni 2018;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 27 december 2018 werd opgeroepen
om deel te nemen aan de Algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek die op 22 maart
2019 plaatsheeft te 1708 Dilbeek, Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 131;
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente op 30 oktober 2018 per brief werd
overgemaakt;
Gelet op de agenda van de Buitengewone algemene vergadering van Iverlek van 22 maart 2019 met
als enige agendapunt:
1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen;
Overwegende dat het artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de Algemene
vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de gemeente

rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke Algemene vergadering;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,
Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van Roey, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef,
Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Buitengewone algemene
vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 22 maart 2019:
1. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 22 maart 2019, wordt
opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavig raadsbesluit, namelijk goedkeuring van alle
agendapunten, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Iverlek, Aarschotsesteenweg 58 te 3012 Leuven.
901

12.

IGS Hofheide - Algemene vergadering van 26 maart 2019: vaststelling mandaat

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGS Hofheide;
Overwegende dat IGS Hofheide een opdrachthoudende vereniging is;
Gelet op de statuten van IGS Hofheide, gewijzigd bij akte verleden voor notaris Luc Taloen te Leuven
op 24 mei 2005 en gecoördineerd op 9 juni 2005. Gewijzigd bij beslissingen van de Algemene
vergadering van 9 december 2014, 21 juni 2016 en 27 juni 2018 en een laatste maal gecoördineerd op
21 juni 2016;
Gelet op de brief van IGS Hofheide van 4 februari 2019 houdende uitnodiging voor de Algemene
vergadering van 26 maart 2019;
Gelet op de agenda van de Algemene vergadering van IGS Hofheide van 26 maart 2019:
1. Goedkeuring van het verslag van de Algemene vergadering van 29 januari 2019
2. Goedkeuring statutenwijziging cf. ontwerp dat reeds aan de deelnemers werd overgemaakt
voorafgaand aan de Algemene vergadering van 29 januari 2019
3. Aanduiding van de bestuurders met stemrecht (15) en de bestuurder met raadgevende stem (1)
4. Vaststelling van het presentiegeld voor de bestuurders
5. Varia;
Overwegende dat het artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de Algemene
vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de gemeente
rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke Algemene vergadering;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,

Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van Roey, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef,
Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Algemene vergadering van
de opdrachthoudende vereniging IGS Hofheide van 26 maart 2019:
1. Goedkeuring van het verslag van de Algemene vergadering van 29 januari 2019
2. Goedkeuring statutenwijziging cf. ontwerp dat reeds aan de deelnemers werd overgemaakt
voorafgaand aan de Algemene vergadering van 29 januari 2019
3. Aanduiding van de bestuurders met stemrecht (15) en de bestuurder met raadgevende stem (1)
4. Vaststelling van het presentiegeld voor de bestuurders
5. Varia.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
vergadering van de opdrachthoudende vereniging IGS Hofheide van 26 maart 2019, wordt opgedragen
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormeld artikel 1 van onderhavig raadsbesluit, namelijk goedkeuring van alle agendapunten, onder
voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
IGS Hofheide, Jennekensstraat 5 te 3221 Holsbeek.
572.12

13.

I.W.V.B. in vereffening - Bijzondere algemene vergadering van 26 maart 2019: vaststelling
mandaat

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het feit dat de gemeente Kortenberg aangesloten is bij I.W.V.B. in vereffening;
Gelet op de akte van de vervroegde ontbinding van I.W.V.B. van 24 november 2017;
Gelet op de statuten van I.W.V.B.;
Gelet op de oproepingsbrief voor de Bijzondere algemene vergadering van I.W.V.B. in vereffening op
26 maart 2019, waarin de agenda werd meegedeeld:
1. Benoeming van de vereffenaars
2. Mededelingen en varia;
Overwegende dat het artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de Algemene
vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de gemeente
rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke Algemene vergadering;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,
Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van Roey, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef,
Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Bijzondere algemene
vergadering van I.W.V.B. in vereffening van 26 maart 2019 en de daarbij horende documentatie nodig
voor het onderzoek van de agendapunten:
1. Benoeming van de vereffenaars

2. Mededelingen en varia;
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Bijzondere algemene
vergadering van I.W.V.B. in vereffening van 26 maart 2019, wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag
af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1
van onderhavig raadsbesluit, namelijk goedkeuring van alle agendapunten, onder voorbehoud van het
specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan I.W.V.B. in vereffening,
Stropstraat 1 te 9000 Gent.
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14.

Interleuven - Bijzondere Algemene vergadering van 27 maart 2019: vaststelling mandaat

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Interleuven;
Overwegende dat Interleuven een dienstverlenende vereniging is;
Gelet op de statuten van Interleuven, vastgesteld door de Algemene vergadering op 23 juni 1973 en
laatst gewijzigd bij beslissing van 19 december 2018 van de Bijzondere algemene vergadering van
Interleuven;
Gelet op de uitnodiging van 24 januari 2019 voor de Bijzondere Algemene Vergadering van
Interleuven van 27 maart 2019 met bijhorende agenda en bijlagen;
Gelet op de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van Interleuven van 27 maart 2019:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering d.d. 19.12.2018
3. Benoeming bestuurders cfr. art. 18 van de statuten
Benoeming deelnemers met raadgevende stem cfr. art. 21 van de statuten
4. Project Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) – Researchpark Haasrode en
Ambachtenzone – oprichting bedrijventerreinvereniging vzw en goedkeuring ontwerpstatuten
Overwegende dat het artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de algemene
vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de gemeente
rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,
Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van Roey, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef,
Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Bijzondere Algemene
Vergadering van Interleuven van 27 maart 2019:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering d.d. 19.12.2018
3. Benoeming bestuurders cfr. art. 18 van de statuten
Benoeming deelnemers met raadgevende stem cfr. art. 21 van de statuten
4. Project Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) – Researchpark Haasrode en
Ambachtenzone – oprichting bedrijventerreinvereniging vzw en goedkeuring ontwerpstatuten.

Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Bijzondere Algemene
Vergadering van Interleuven van 27 maart 2019, wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van
onderhavig raadsbesluit, namelijk goedkeuring van alle agendapunten, onder voorbehoud van het
specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de dienstverlenende vereniging
Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.
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15.

IGO - Buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2019: vaststelling mandaat

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de deelname van de gemeente in de dienstverlenende vereniging IGO;
Gelet op de gecoördineerde statuten van IGO zoals na wijziging goedgekeurd door de Statutaire
algemene vergadering van 21 december 2018;
Gelet op de uitnodiging van 24 december 2018 voor de Buitengewone algemene vergadering van IGO
van 29 maart 2019 met bijhorende agenda en bijlagen;
Gelet op de agenda van de Buitengewone algemene vergadering van IGO van 29 maart 2019:
1. Welkom
2. Goedkeuring verslag Algemene vergadering van 21 december 2018
3. Goedkeuring code van goed bestuur
4. Goedkeuring deontologische code
5. Benoeming van de leden van de Raad van bestuur door de Algemene vergadering van IGO
- Benoeming van de kandidaat-bestuurders van de (clusters van) gemeenten (15 bestuurders)
- Benoeming van bestuurders met raadgevende stem, voorgedragen door de gemeenten
(maximum 5 bestuurders)
- Benoeming van de voorgedragen deskundigen (maximum 5 deskundigen)
6. Benoeming van de leden van het Algemeen comité door de Algemene vergadering van IGO
7. Varia
Overwegende dat het artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de Algemene
vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de gemeente
rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke Algemene vergadering;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,
Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van Roey, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef,
Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Buitengewone algemene
vergadering van de dienstverlenende vereniging IGO van 29 maart 2019:
1. Welkom
2. Goedkeuring verslag Algemene vergadering van 21 december 2018
3. Goedkeuring code van goed bestuur
4. Goedkeuring deontologische code
5. Benoeming van de leden van de Raad van bestuur door de Algemene vergadering van IGO
- Benoeming van de kandidaat-bestuurders van de (clusters van) gemeenten (15 bestuurders)

- Benoeming van bestuurders met raadgevende stem, voorgedragen door de gemeenten
(maximum 5 bestuurders)
- Benoeming van de voorgedragen deskundigen (maximum 5 deskundigen)
6. Benoeming van de leden van het Algemeen comité door de Algemene vergadering van IGO
7. Varia.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone
algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IGO van 29 maart 2019, wordt opgedragen
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormeld artikel 1 van onderhavig raadsbesluit, namelijk goedkeuring van alle agendapunten, onder
voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de dienstverlenende vereniging
IGO, De Vunt 17 te 3220 Holsbeek.
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16.

EcoWerf: aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
Algemene vergaderingen

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de deelname van de gemeente in de opdrachthoudende vereniging EcoWerf,
Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant;
Gelet op de statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd door de Bijzondere algemene vergadering van
21 november 2018;
Gelet op de uitnodiging van 21 december 2018 voor de Bijzondere algemene vergadering van
EcoWerf van 20 maart 2019 met bijhorende agenda en bijlagen, en brief met aangepaste dagorde van
9 januari 2019;
Overwegende dat het artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de Algemene
vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de gemeente
rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke Algemene vergadering;
Gelet op de voorgedragen kandidaat-vertegenwoordigers:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- Jonas Piot: 17 stemmen
- Kristof Van Roey: 7 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 2
- Aantal blanco stemmen: 1
Gelet op de voorgedragen kandidaat-plaatsvervangend vertegenwoordigers:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- Barbara Vermeulen: 17 stemmen
- Christine Wynants: 7 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 1
- Aantal blanco stemmen: 2
Besluit:
Artikel 1: Jonas Piot wordt met 17 stemmen aangesteld als vertegenwoordiger in de Algemene
vergaderingen van EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven.

Artikel 2: Barbara Vermeulen wordt met 17 stemmen aangesteld als plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de Algemene vergaderingen van EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210 te 3012
Leuven.
Artikel 3: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
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17.

EcoWerf: voordracht kandidaat-bestuurders

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de deelname van de gemeente in de opdrachthoudende vereniging EcoWerf,
Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant;
Gelet op de statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd door de Bijzondere algemene vergadering van
21 november 2018;
Gelet op het feit dat er binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de
gemeenteraadsverkiezingen een algemene vergadering wordt bijeengeroepen waarbij tot de algehele
vervanging van de Raad van bestuur wordt overgegaan;
Gelet op de uitnodiging van 21 december 2018 voor de Bijzondere algemene vergadering van
EcoWerf van 20 maart 2019 met bijhorende agenda en bijlagen, en brief met aangepaste dagorde van
9 januari 2019;
Overwegende dat ingevolge artikel 435 van het Decreet over het Lokaal Bestuur de samenstelling en
voordrachtregeling van de Raad van bestuur in de opdrachthoudende vereniging statutair wordt
geregeld, met precieze aanduiding van het aantal leden, benoemd overeenkomstig artikel 434 van het
Decreet over het lokaal bestuur;
Overwegende dat luidens voornoemd artikel 434 de leden van de Raad van bestuur, bij geheime
stemming, worden benoemd door de Algemene vergadering;
Overwegende dat het aantal leden van de Raad van bestuur maximaal vijftien bedraagt en maximaal
twee derden van de leden van hetzelfde geslacht is;
Overwegende dat de leden van de Raad van bestuur worden benoemd op voordracht van de
deelnemers. Als de deelnemende gemeenten kandidaat-bestuurders voordragen die geen lid zijn van
een gemeenteraad, maar van wie de deskundigheid over de statutair bepaalde doelstellingen manifest
aantoonbaar is, wordt die voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat geval is de onverenigbaarheid
van het mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een deelnemend openbaar bestuur,
vermeld in artikel 436, eerste lid, 8°, niet van toepassing;
Overwegende dat de Algemene vergadering op voordracht van de Raad van bestuur, onafhankelijke
bestuurders kan aanstellen als stemgerechtigde leden van de Raad van bestuur;
Overwegende dat de Raad van bestuur de vereisten vaststelt waaraan de kandidaten voor het mandaat
van onafhankelijk bestuurder moeten voldoen op het vlak van bekwaamheden, kennis en ervaring. Hij
doet een oproep tot kandidaatstelling voor een mandaat van onafhankelijk bestuurder. De oproep bevat
een weergave van de vereisten waaraan kandidaten moeten voldoen en regelt de wijze van
kandidaatstelling, waarbij minstens een curriculum vitae wordt voorgelegd. De Raad van bestuur
vergelijkt de verdiensten van de kandidaten;
Overwegende dat de Algemene vergadering een onafhankelijk bestuurder aanstelt op voordracht van
de Raad van bestuur, op grond van:
- deskundigheid inzake het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband
- specifieke deskundigheid inzake de inhoudelijke materie en de beleidsvelden waarin het
samenwerkingsverband actief is
- onafhankelijkheid ten aanzien van de deelgenoten en het dagelijks bestuur van het
samenwerkingsverband;
Overwegende dat in geval van ernstige redenen de onafhankelijke bestuurders te allen tijde kunnen
worden ontslagen door de Algemene vergadering, op voordracht van de Raad van bestuur;

Overwegende dat niemand gelijktijdig mandaten kan uitoefenen in de uitvoerende organen van meer
dan drie dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen;
Overwegende dat de Algemene vergadering een code van goed bestuur vaststelt en dat deze wordt
meegedeeld aan de toezichthoudende overheid;
Overwegende dat de 15 mandaten van de leden van de Raad van bestuur worden verdeeld volgens
clusters waarbij één bestuurder voor de cluster Herent/Kortenberg;
Overwegende dat er tussen de gemeenten Herent en Kortenberg werd overeengekomen dat er voor de
eerste 3 jaren van de legislatuur, tot 31 december 2021, een kandidaat-bestuurder en kandidaatbestuurder met raadgevende stem, wordt voorgedragen door de gemeente Kortenberg;
Overwegende dat er tussen de gemeenten Herent en Kortenberg werd overeengekomen dat er voor de
laatste 3 jaren, vanaf 1 januari 2022 tot het einde van de legislatuur, een kandidaat-bestuurder en
kandidaat-bestuurder met raadgevende stem, wordt voorgedragen door de gemeente Herent;
Overwegende dat het mandaat van de bestuurders ten allen tijde kan worden herroepen door de
Algemene vergadering;
Overwegende dat de gemeenteraden overeenkomstig de statuten een afgevaardigde met raadgevende
stem in de Raad van bestuur kunnen voordragen en dat deze kandidaat dient gekozen te worden op een
lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat dit mandaat alleszins eindigt na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden;
Gelet op de stemming bij handopsteking over de afspraak met de gemeente Herent:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,
Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van Roey, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef,
Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Gelet op de voorgedragen kandidaat-bestuurders voor de gemeente Kortenberg voor de periode vanaf
heden tot 31 december 2021:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- René De Becker: 17 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 7
- Aantal blanco stemmen: 3
Gelet op de voorgedragen kandidaat-bestuurders met raadgevende stem voor de gemeente Kortenberg
voor de periode vanaf heden tot 31 december 2021:
Gelet op de geheime stemming:
- Aantal stembriefjes: 27
- Sabine Ledens: 8 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 18
- Aantal blanco stemmen: 1
Besluit:
Artikel 1: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de afspraak met de gemeente Herent om de
voordrachten van een kandidaat-bestuurder en een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem als
volgt te verdelen conform de cluster Herent/Kortenberg, zoals bepaald in de statuten van EcoWerf:
De eerste 3 jaren worden de kandidaten voorgedragen door de gemeente Kortenberg, de laatste 3 jaren
door de gemeente Herent.
Artikel 2: René De Becker wordt met 17 stemmen voorgedragen als kandidaat-bestuurder met
stemrecht in de Raad van bestuur van EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven, voor de
periode vanaf heden tot 31 december 2021.
Artikel 3: Er wordt geen kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voorgedragen in de Raad van
bestuur van EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven, voor de periode vanaf heden tot
31 december 2021.
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18.

EcoWerf: aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in het
Algemeen comité

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de deelname van de gemeente in de opdrachthoudende vereniging EcoWerf,
Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant;
Gelet op de statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd door de Bijzondere algemene vergadering van
21 november 2018;
Gelet op de uitnodiging van 21 december 2018 voor de Bijzondere algemene vergadering van
EcoWerf van 20 maart 2019 met bijhorende agenda en bijlagen, en brief met aangepaste dagorde van
9 januari 2019;
Gelet op het feit dat er voor het Algemeen comité van EcoWerf voor de periode van de nieuwe
legislatuur de schepen van Omgeving als vertegenwoordiger van de gemeente moet aangeduid
worden, alsook één of meerdere plaatsvervangers, mandataris of ambtenaar;
Gelet op de voorgedragen kandidaat-vertegenwoordiger:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- Kristien Goeminne: 18 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 7
- Aantal blanco stemmen: 2
Gelet op de voorgedragen kandidaat-plaatsvervangend vertegenwoordiger:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- René De Becker: 17 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 7
- Aantal blanco stemmen: 3
Besluit:
Artikel 1: Kristien Goeminne wordt met 18 stemmen aangesteld als vertegenwoordiger voor het
Algemeen comité van EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven.
Artikel 2: René De Becker wordt met 17 stemmen aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor het Algemeen comité van EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven.
Artikel 3: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
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19.

Iverlek: aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Algemene
vergaderingen

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Iverlek;
Gelet op de gecoördineerde statuten van Iverlek, zoals goedgekeurd door de Algemene vergadering
van 15 juni 2018;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 27 december 2018 werd opgeroepen
om deel te nemen aan de Algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek die op 22 maart
2019 plaatsheeft te 1708 Dilbeek, Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 131;

Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente op 30 oktober 2018 per brief werd
overgemaakt;
Overwegende dat het artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de Algemene
vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de gemeente
rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke Algemene vergadering;
Gelet op de voorgedragen kandidaat-vertegenwoordigers:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- René De Becker: 17 stemmen
- Hans Vanhoof: 8 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 1
- Aantal blanco stemmen: 1
Gelet op de voorgedragen kandidaat-plaatsvervangend vertegenwoordigers:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- Kristien Goeminne: 17 stemmen
- Christine Wynants: 8 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 1
- Aantal blanco stemmen: 1
Besluit:
Artikel 1: René De Becker wordt met 17 stemmen aangesteld als vertegenwoordiger in de Algemene
vergaderingen van Iverlek, Aarschotsesteenweg 58 te 3012 Leuven.
Artikel 2: Kristien Goeminne wordt met 17 stemmen aangesteld als plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de Algemene vergaderingen van Iverlek, Aarschotsesteenweg 58 te 3012
Leuven.
Artikel 3: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
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20.

Iverlek: voordracht kandidaat-lid voor het Regionaal bestuurscomité en voor de Raad van
bestuur

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Iverlek;
Gelet op de gecoördineerde statuten van Iverlek, zoals goedgekeurd door de Algemene vergadering
van 15 juni 2018;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 27 december 2018 werd opgeroepen
om deel te nemen aan de Algemene vergadering in buitengewone zitting van Iverlek die op 22 maart
2019 plaatsheeft te 1708 Dilbeek, Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 131;
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente op 30 oktober 2018 per brief werd
overgemaakt;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten alle huidige mandaten bij Iverlek
onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een algehele vervanging
van de bestuursorganen dient over te gaan;
Gelet op het feit dat de gemeente ingedeeld is bij een regionaal bestuurscomité (RBC);
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17. punt 2. van de statuten elke gemeente het recht heeft
om één (1) kandidaat-lid voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité (RBC);

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 12. punt 2. van de statuten de deelnemende gemeenten het
recht hebben om maximaal 9 kandidaat-bestuurders voor te dragen en dat het om dezelfde persoon
moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC;
Gelet op het feit dat het totaal aantal door de Algemene vergadering te benoemen leden van de Raad
van bestuur beperkt is tot negen;
Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 1.1.1 §2 74°
en dat er een aantal decretale en statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de
toelichtingsnota die aan de deelnemende gemeenten overgemaakt werd;
Gelet op de voorgedragen kandidaat-leden voor het regionaal bestuurscomité (RBC) Leuven:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- Kristof Van Roey: 7 stemmen
- Maarten Willems: 17 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 2
- Aantal blanco stemmen: 1
Gelet op de voorgedragen kandidaat-leden voor de Raad van bestuur:
Er werden geen kandidaten voorgedragen;
Besluit:
Artikel 1: Maarten Willems wordt met 17 stemmen voorgedragen als kandidaat-lid voor het regionaal
bestuurscomité (RBC) Leuven van de opdrachthoudende vereniging Iverlek, Aarschotsesteenweg 58
te 3012 Leuven
Artikel 2: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
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21.

IGS Hofheide: aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
Algemene vergaderingen

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGS Hofheide;
Overwegende dat IGS Hofheide een opdrachthoudende vereniging is;
Gelet op de statuten van IGS Hofheide, gewijzigd bij akte verleden voor notaris Luc Taloen te Leuven
op 24 mei 2005 en gecoördineerd op 9 juni 2005. Gewijzigd bij beslissingen van de Algemene
vergadering van 9 december 2014, 21 juni 2016 en 27 juni 2018 en een laatste maal gecoördineerd op
21 juni 2016;
Overwegende dat het artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de Algemene
vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de gemeente
rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke Algemene vergadering;
Gelet op de voorgedragen kandidaat-vertegenwoordigers:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- Melody Debaetselier: 9 stemmen
- Gabriëla Langmans: 17 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 0
- Aantal blanco stemmen: 1
Gelet op de voorgedragen kandidaat-plaatsvervangend vertegenwoordigers:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes:
- Els Gysenbergs: 18 stemmen

- Christine Wynants: 8 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 0
- Aantal blanco stemmen: 1
Besluit:
Artikel 1: Gabriëla Langmans wordt met 17 stemmen aangesteld als vertegenwoordiger in de
Algemene vergaderingen van IGS Hofheide, Jennekensstraat 5 te 3221 Holsbeek.
Artikel 2: Els Gysenbergs wordt met 18 stemmen aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger
in de Algemene vergaderingen van IGS Hofheide, Jennekensstraat 5 te 3221 Holsbeek.
Artikel 3: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
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22.

IGS Hofheide: voordracht kandidaat-bestuurders

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGS Hofheide;
Gelet op de statuten van IGS Hofheide, gewijzigd bij akte verleden voor notaris Luc Taloen te Leuven
op 24 mei 2005 en gecoördineerd op 9 juni 2005. Gewijzigd bij beslissingen van de Algemene
vergadering van 9 december 2014, 21 juni 2016 en 27 juni 2018 en een laatste maal gecoördineerd op
21 juni 2016;
Overwegende dat ingevolge artikel 435 van het Decreet over het Lokaal Bestuur de samenstelling en
voordrachtregeling van de Raad van bestuur in de opdrachthoudende vereniging statutair wordt
geregeld, met precieze aanduiding van het aantal leden, benoemd overeenkomstig artikel 434 van het
Decreet over het Lokaal Bestuur;
Overwegende dat luidens voornoemd artikel 434 de leden van de Raad van bestuur, bij geheime
stemming, worden benoemd door de Algemene vergadering;
Overwegende dat het aantal leden van de Raad van bestuur maximaal vijftien bedraagt en maximaal
twee derden van de leden van hetzelfde geslacht is;
Overwegende dat de leden van de Raad van bestuur worden benoemd op voordracht van de
deelnemers. Als de deelnemende gemeenten kandidaat-bestuurders voordragen die geen lid zijn van
een gemeenteraad, maar van wie de deskundigheid over de statutair bepaalde doelstellingen manifest
aantoonbaar is, wordt die voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat geval is de onverenigbaarheid
van het mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een deelnemend openbaar bestuur,
vermeld in artikel 436, eerste lid, 8°, niet van toepassing;
Overwegende dat de Algemene vergadering op voordracht van de Raad van bestuur, onafhankelijke
bestuurders kan aanstellen als stemgerechtigde leden van de Raad van bestuur;
Overwegende dat de Raad van bestuur de vereisten vaststelt waaraan de kandidaten voor het mandaat
van onafhankelijk bestuurder moeten voldoen op het vlak van bekwaamheden, kennis en ervaring. Hij
doet een oproep tot kandidaatstelling voor een mandaat van onafhankelijk bestuurder. De oproep bevat
een weergave van de vereisten waaraan kandidaten moeten voldoen en regelt de wijze van
kandidaatstelling, waarbij minstens een curriculum vitae wordt voorgelegd. De Raad van bestuur
vergelijkt de verdiensten van de kandidaten;
Overwegende dat de Algemene vergadering een onafhankelijk bestuurder aanstelt op voordracht van
de Raad van bestuur, op grond van:
- deskundigheid inzake het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband
- specifieke deskundigheid inzake de inhoudelijke materie en de beleidsvelden waarin het
samenwerkingsverband actief is
- onafhankelijkheid ten aanzien van de deelgenoten en het dagelijks bestuur van het
samenwerkingsverband;

Overwegende dat in geval van ernstige redenen de onafhankelijke bestuurders te allen tijde kunnen
worden ontslagen door de Algemene vergadering, op voordracht van de Raad van bestuur;
Overwegende dat niemand gelijktijdig mandaten kan uitoefenen in de uitvoerende organen van meer
dan drie dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen;
Overwegende dat de Algemene vergadering een code van goed bestuur vaststelt en dat deze wordt
meegedeeld aan de toezichthoudende overheid;
Overwegende dat de 15 mandaten van de leden van de Raad van bestuur worden verdeeld volgens
clusters waarbij één bestuurder voor de cluster Herent/Kortenberg;
Overwegende dat er tussen de gemeenten Herent en Kortenberg werd overeengekomen dat er voor de
eerste 3 jaren van de legislatuur, tot 31 december 2021, een kandidaat-bestuurder en kandidaatbestuurder met raadgevende stem, wordt voorgedragen door de gemeente Kortenberg;
Overwegende dat er tussen de gemeenten Herent en Kortenberg werd overeengekomen dat er voor de
laatste 3 jaren, vanaf 1 januari 2022 tot het einde van de legislatuur, een kandidaat-bestuurder en
kandidaat-bestuurder met raadgevende stem, wordt voorgedragen door de gemeente Herent;
Overwegende dat het mandaat van de bestuurders ten allen tijde kan worden herroepen door de
Algemene vergadering;
Overwegende dat de gemeenteraden overeenkomstig de statuten een afgevaardigde met raadgevende
stem in de Raad van bestuur kunnen voordragen en dat deze kandidaat dient gekozen te worden op een
lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat dit mandaat alleszins eindigt na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden;
Gelet op de stemming bij handopsteking over de afspraak met de gemeente Herent:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,
Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van Roey, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef,
Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Gelet op de voorgedragen kandidaat-bestuurders voor de gemeente Kortenberg voor de periode vanaf
heden tot 31 december 2021:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- Ann Van de Casteele: 17 stemmen- Aantal neen-stemmen: 6
- Aantal blanco stemmen: 4
Gelet op de voorgedragen kandidaat-bestuurders met raadgevende stem voor de gemeente Kortenberg
voor de periode vanaf heden tot 31 december 2021:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- Harold Vanheel: 8 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 17
- Aantal blanco stemmen: 2
Besluit:
Artikel 1: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de afspraak met de gemeente Herent om de
voordrachten van een kandidaat-bestuurder en een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem als
volgt te verdelen conform de cluster Herent/Kortenberg, zoals bepaald in de statuten van Hofheide:
De eerste 3 jaren worden de kandidaten voorgedragen door de gemeente Kortenberg, de laatste 3 jaren
door de gemeente Herent.
Artikel 2: Ann Van de Casteele wordt met 17 stemmen voorgedragen als kandidaat-bestuurder met
stemrecht in de Raad van bestuur van IGS Hofheide, Jennekensstraat 5 te 3221 Holsbeek, voor de
periode vanaf heden tot 31 december 2021.

Artikel 3: Er wordt geen kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voorgedragen in de Raad van
bestuur van IGS Hofheide, Jennekensstraat 5 te 3221 Holsbeek, voor de periode vanaf heden tot 31
december 2021.
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23.

I.W.V.B. in vereffening: aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger
in de Algemene vergaderingen

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het feit dat de gemeente Kortenberg aangesloten is bij I.W.V.B. in vereffening;
Gelet op de akte van de vervroegde ontbinding van I.W.V.B. van 24 november 2017;
Gelet op de statuten van I.W.V.B.;
Gelet op de oproepingsbrief voor de Bijzondere algemene vergadering van I.W.V.B. in vereffening op
26 maart 2019, waarin de agenda werd meegedeeld;
Overwegende dat het artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de Algemene
vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de gemeente
rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke Algemene vergadering;
Gelet op de voorgedragen kandidaat-vertegenwoordigers:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- Frie De Greef: 17 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 6
- Aantal blanco stemmen: 4
Gelet op de voorgedragen kandidaat-plaatsvervangend vertegenwoordigers:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- René De Becker: 18 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 5
- Aantal blanco stemmen: 4
Besluit:
Artikel 1: Frie De Greef wordt met 17 stemmen aangesteld als vertegenwoordiger in de Algemene
vergaderingen van I.W.V.B. in vereffening, Stropstraat 1 te 9000 Gent.
Artikel 2: René De Becker wordt met 18 stemmen aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger
in de Algemene vergaderingen van I.W.V.B. in vereffening, Stropstraat 1 te 9000 Gent.
Artikel 3: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
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24.

I.W.V.B. in vereffening: voordracht kandidaat-vereffenaar

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het feit dat de gemeente Kortenberg aangesloten is bij I.W.V.B. in vereffening;
Gelet op de akte van de vervroegde ontbinding van I.W.V.B. van 24 november 2017;
Gelet op de statuten van I.W.V.B.;
Gelet op de oproepingsbrief voor de Bijzondere algemene vergadering van I.W.V.B. in vereffening op
26 maart 2019, waarin de agenda werd meegedeeld;

Overwegende dat de gemeente een kandidaat-vereffenaar kan voordragen;
Gelet op de voorgedragen kandidaat-vereffenaars:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- Kristien Goeminne: 17 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 6
- Aantal blanco stemmen: 4
Besluit:
Artikel 1: Kristien Goeminne wordt met 17 stemmen voorgedragen als kandidaat-vereffenaar van
I.W.V.B. in vereffening, Stropstraat 1 te 9000 Gent.
Artikel 2: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
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25.

Interleuven: aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
Algemene vergaderingen

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Interleuven;
Overwegende dat Interleuven een dienstverlenende vereniging is;
Gelet op de statuten van Interleuven, vastgesteld door de Algemene vergadering op 23 juni 1973 en
laatst gewijzigd bij beslissing van 19 december 2018 van de Bijzondere algemene vergadering van
Interleuven;
Overwegende dat het artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de Algemene
vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de gemeente
rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke Algemene vergadering;
Gelet op de voorgedragen kandidaat-vertegenwoordigers:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- Frie De Greef: 19 stemmen
- Kristof Van Roey: 7 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 0
- Aantal blanco stemmen: 1
Gelet op de voorgedragen kandidaat-plaatsvervangend vertegenwoordigers:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- Gabriëla Langmans: 18 stemmen
- Sabine Ledens: 7 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 1
- Aantal blanco stemmen: 1
Besluit:
Artikel 1: Frie De Greef wordt met 19 stemmen aangesteld als vertegenwoordiger in de Algemene
vergaderingen van Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.
Artikel 2: Gabriëla Langmans wordt met 18 stemmen aangesteld als plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de Algemene vergaderingen van Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.

Artikel 3: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
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26.

Interleuven: voordracht kandidaat-bestuurders

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Interleuven;
Gelet op de statuten van Interleuven, vastgesteld door de Algemene vergadering op 23 juni 1972 en
laatst gewijzigd bij beslissing van 19 december 2018 van de Bijzondere algemene vergadering van
Interleuven;
Overwegende dat ingevolge artikel 435 van het Decreet over het Lokaal Bestuur de samenstelling en
voordrachtregeling van de Raad van bestuur in de dienstverlenende vereniging statutair wordt
geregeld, met precieze aanduiding van het aantal leden, benoemd overeenkomstig artikel 434 van het
Decreet over het Lokaal Bestuur;
Overwegende dat luidens voornoemd artikel 434 de leden van de Raad van bestuur, bij geheime
stemming, worden benoemd door de Algemene vergadering;
Overwegende dat het aantal leden van de Raad van bestuur maximaal vijftien bedraagt en maximaal
twee derden van de leden van hetzelfde geslacht is;
Overwegende dat de leden van de Raad van bestuur worden benoemd op voordracht van de
deelnemers. Als de deelnemende gemeenten kandidaat-bestuurders voordragen die geen lid zijn van
een gemeenteraad, maar van wie de deskundigheid over de statutair bepaalde doelstellingen manifest
aantoonbaar is, wordt die voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat geval is de onverenigbaarheid
van het mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een deelnemend openbaar bestuur,
vermeld in artikel 436, eerste lid, 8°, niet van toepassing;
Overwegende dat de Algemene vergadering op voordracht van de Raad van bestuur, onafhankelijke
bestuurders kan aanstellen als stemgerechtigde leden van de Raad van bestuur;
Overwegende dat de Raad van bestuur de vereisten vaststelt waaraan de kandidaten voor het mandaat
van onafhankelijk bestuurder moeten voldoen op het vlak van bekwaamheden, kennis en ervaring. Hij
doet een oproep tot kandidaatstelling voor een mandaat van onafhankelijk bestuurder. De oproep bevat
een weergave van de vereisten waaraan kandidaten moeten voldoen en regelt de wijze van
kandidaatstelling, waarbij minstens een curriculum vitae wordt voorgelegd. De Raad van bestuur
vergelijkt de verdiensten van de kandidaten;
Overwegende dat de Algemene vergadering een onafhankelijk bestuurder aanstelt op voordracht van
de Raad van bestuur, op grond van:
- deskundigheid inzake het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband
- specifieke deskundigheid inzake de inhoudelijke materie en de beleidsvelden waarin het
samenwerkingsverband actief is
- onafhankelijkheid ten aanzien van de deelgenoten en het dagelijks bestuur van het
samenwerkingsverband;
Overwegende dat in geval van ernstige redenen de onafhankelijke bestuurders te allen tijde kunnen
worden ontslagen door de Algemene vergadering, op voordracht van de Raad van bestuur;
Overwegende dat niemand gelijktijdig mandaten kan uitoefenen in de uitvoerende organen van meer
dan drie dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen;
Overwegende dat de Algemene vergadering een code van goed bestuur vaststelt en dat deze wordt
meegedeeld aan de toezichthoudende overheid;
Overwegende dat luidens artikel 18 van de statuten van Interleuven de 15 mandaten van de leden van
de Raad van bestuur worden verdeeld volgens de clusters in deze bepaling opgenomen, met name één
bestuurder voor de cluster Herent/Kortenberg;
Overwegende dat er tussen de gemeenten Herent en Kortenberg werd overeengekomen dat er voor de
eerste 3 jaren van de legislatuur, tot 31 december 2021, een kandidaat-bestuurder en kandidaatbestuurder met raadgevende stem, wordt voorgedragen door de gemeente Herent;

Overwegende dat er tussen de gemeenten Herent en Kortenberg werd overeengekomen dat er voor de
laatste 3 jaren, vanaf 1 januari 2022 tot het einde van de legislatuur, een kandidaat-bestuurder en
kandidaat-bestuurder met raadgevende stem, wordt voorgedragen door de gemeente Kortenberg;
Overwegende dat het mandaat van de bestuurders ten allen tijde kan worden herroepen door de
Algemene vergadering;
Overwegende dat de gemeenteraden overeenkomstig de statuten een afgevaardigde met raadgevende
stem in de Raad van bestuur kunnen voordragen en dat deze kandidaat dient gekozen te worden op een
lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het College van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat dit mandaat alleszins eindigt na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden;
Gelet op de stemming bij handopsteking over de afspraak met de gemeente Herent:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,
Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van Roey, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef,
Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Gelet op de voorgedragen kandidaat-bestuurders voor de gemeente Kortenberg voor de periode vanaf
1 januari 2022 tot het einde van de legislatuur:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- Kristien Goeminne: 18 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 5
- Aantal blanco stemmen: 4
Gelet op de voorgedragen kandidaat-bestuurders met raadgevende stem voor de gemeente Kortenberg
voor de periode vanaf 1 januari 2022 tot het einde van de legislatuur:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- Hans Vanhoof: 9 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 17
- Aantal blanco stemmen: 1
Besluit:
Artikel 1: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de afspraak met de gemeente Herent om de
voordrachten van een kandidaat-bestuurder en een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem als
volgt te verdelen conform de cluster Herent/Kortenberg, zoals bepaald in de statuten van Interleuven:
De eerste 3 jaren worden de kandidaten voorgedragen door de gemeente Herent, de laatste 3 jaren door
de gemeente Kortenberg.
Artikel 2: Kristien Goeminne wordt met 18 stemmen voorgedragen als kandidaat-bestuurder met
stemrecht in de Raad van bestuur van Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven, voor de periode
vanaf 1 januari 2022 tot het einde van de legislatuur.
Artikel 3: Er wordt geen kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voorgedragen in de Raad van
bestuur van Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven, voor de periode vanaf 1 januari 2022 tot
het einde van de legislatuur.
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27.

Interleuven: aanstelling vertegenwoordiger in het Beheerscomité gemeenschappelijke interne
preventiedienst

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Interleuven;
Overwegende dat Interleuven een dienstverlenende vereniging is;

Gelet op de statuten van Interleuven, vastgesteld door de Algemene vergadering op 23 juni 1973 en
laatst gewijzigd bij beslissing van 19 december 2018 van de Bijzondere algemene vergadering van
Interleuven;
Overwegende dat de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk (GDPBW) wordt beheerd door Interleuven;
Gelet op het koninklijk besluit van 3 maart 1999 en latere wijzigingen met betrekking tot de oprichting
van een gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk waarbij de gemeente
Kortenberg is aangesloten;
Gelet op artikel 2.4. van de voorwaarden over de organisatie van het Beheerscomité van de
gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk;
Overwegende dat in het Beheerscomité GD-PBW personen zetelen belast met het dagelijks beheer van
de aangesloten besturen, werknemersvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van de Federale
Overheidsdienst – Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD – WASO);
Overwegende dat er vanuit de gemeente een vertegenwoordiger in het Beheerscomité GD-PBW moet
aangeduid worden;
Gelet op de voorgedragen kandidaat-vertegenwoordigers:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- Kristien Goeminne: 18 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 5
- Aantal blanco stemmen: 4
Besluit:
Artikel 1: Kristien Goeminne wordt met 18 stemmen aangesteld als vertegenwoordiger in het
Beheerscomité van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk (GDPBW) van Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.
Artikel 2: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
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28.

IGO: aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Algemene
vergaderingen

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de deelname van de gemeente in de dienstverlenende vereniging IGO;
Gelet op de gecoördineerde statuten van IGO zoals na wijziging goedgekeurd door de Statutaire
algemene vergadering van 21 december 2018;
Gelet op de uitnodiging van 24 december 2018 voor de Buitengewone algemene vergadering van IGO
van 29 maart 2019 met bijhorende agenda en bijlagen;
Overwegende dat het artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de Algemene
vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de gemeente
rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke Algemene vergadering;
Gelet op de voorgedragen kandidaat-vertegenwoordigers:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- Gabriëla Langmans: 18 stemmen
- Sabine Ledens: 7 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 1
- Aantal blanco stemmen: 1
Gelet op de voorgedragen kandidaat-plaatsvervangend vertegenwoordigers:

Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- Melody Debaetselier: 9 stemmen
- Ann Vannerem: 17 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 0
- Aantal blanco stemmen: 1
Besluit:
Artikel 1: Gabriëla Langmans wordt met 18 stemmen aangesteld als vertegenwoordiger in de
Algemene vergaderingen van IGO, De Vunt 17 te 3220 Holsbeek.
Artikel 2: Ann Vannerem wordt met 17 stemmen aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger
in de Algemene vergaderingen van IGO, De Vunt 17 te 3220 Holsbeek.
Artikel 3: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
901

29.

IGO: voordracht kandidaat-bestuurders

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de deelname van de gemeente in de dienstverlenende vereniging IGO;
Gelet op de gecoördineerde statuten van IGO zoals na wijziging goedgekeurd door de Statutaire
algemene vergadering van 21 december 2018;
Gelet op het feit dat er binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de
gemeenteraadsverkiezingen een algemene vergadering wordt bijeengeroepen waarbij tot de algehele
vervanging van de Raad van bestuur wordt overgegaan;
Gelet op de uitnodiging van 24 december 2018 voor de Buitengewone algemene vergadering van IGO
van 29 maart 2019 met bijhorende agenda en bijlagen;
Overwegende dat ingevolge artikel 435 van het Decreet over het Lokaal Bestuur de samenstelling en
voordrachtregeling van de Raad van bestuur in de dienstverlenende vereniging statutair wordt
geregeld, met precieze aanduiding van het aantal leden, benoemd overeenkomstig artikel 434 van het
Decreet over het Lokaal Bestuur;
Overwegende dat luidens voornoemd artikel 434 de leden van de Raad van bestuur, bij geheime
stemming, worden benoemd door de Algemene vergadering;
Overwegende dat het aantal leden van de Raad van bestuur maximaal vijftien bedraagt en maximaal
twee derden van de leden van hetzelfde geslacht is;
Overwegende dat de leden van de Raad van bestuur worden benoemd op voordracht van de
deelnemers.
Als de deelnemende gemeenten kandidaat-bestuurders voordragen die geen lid zijn van een
gemeenteraad, maar van wie de deskundigheid over de statutair bepaalde doelstellingen manifest
aantoonbaar is, wordt die voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat geval is de onverenigbaarheid
van het mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een deelnemend openbaar bestuur,
vermeld in artikel 436, eerste lid, 8°, niet van toepassing;
Overwegende dat de Algemene vergadering op voordracht van de Raad van bestuur, onafhankelijke
bestuurders kan aanstellen als stemgerechtigde leden van de Raad van bestuur;
Overwegende dat de Raad van bestuur de vereisten vaststelt waaraan de kandidaten voor het mandaat
van onafhankelijk bestuurder moeten voldoen op het vlak van bekwaamheden, kennis en ervaring. Hij
doet een oproep tot kandidaatstelling voor een mandaat van onafhankelijk bestuurder. De oproep bevat
een weergave van de vereisten waaraan kandidaten moeten voldoen en regelt de wijze van
kandidaatstelling, waarbij minstens een curriculum vitae wordt voorgelegd. De Raad van bestuur
vergelijkt de verdiensten van de kandidaten;

Overwegende dat de Algemene vergadering een onafhankelijk bestuurder aanstelt op voordracht van
de Raad van bestuur, op grond van:
- deskundigheid inzake het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband
- specifieke deskundigheid inzake de inhoudelijke materie en de beleidsvelden waarin het
samenwerkingsverband actief is
- onafhankelijkheid ten aanzien van de deelgenoten en het dagelijks bestuur van het
samenwerkingsverband;
Overwegende dat in geval van ernstige redenen de onafhankelijke bestuurders te allen tijde kunnen
worden ontslagen door de Algemene vergadering, op voordracht van de Raad van bestuur;
Overwegende dat niemand gelijktijdig mandaten kan uitoefenen in de uitvoerende organen van meer
dan drie dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen;
Overwegende dat de Algemene vergadering een code van goed bestuur vaststelt en dat deze wordt
meegedeeld aan de toezichthoudende overheid;
Overwegende dat de 15 mandaten van de leden van de Raad van bestuur worden verdeeld volgens
clusters waarbij één bestuurder voor de cluster Herent/Kortenberg;
Overwegende dat er tussen de gemeenten Herent en Kortenberg werd overeengekomen dat er voor de
eerste 3 jaren van de legislatuur, tot 31 december 2021, een kandidaat-bestuurder en kandidaatbestuurder met raadgevende stem, wordt voorgedragen door de gemeente Herent;
Overwegende dat er tussen de gemeenten Herent en Kortenberg werd overeengekomen dat er voor de
laatste 3 jaren, vanaf 1 januari 2022 tot het einde van de legislatuur, een kandidaat-bestuurder en
kandidaat-bestuurder met raadgevende stem, wordt voorgedragen door de gemeente Kortenberg;
Overwegende dat het mandaat van de bestuurders ten allen tijde kan worden herroepen door de
Algemene vergadering;
Overwegende dat de gemeenteraden overeenkomstig de statuten een afgevaardigde met raadgevende
stem in de Raad van bestuur kunnen voordragen en dat deze kandidaat dient gekozen te worden op een
lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat dit mandaat alleszins eindigt na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden;
Gelet op de stemming bij handopsteking over de afspraak met de gemeente Herent:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,
Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van Roey, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef,
Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Gelet op de voorgedragen kandidaat-bestuurders voor de gemeente Kortenberg voor de periode vanaf
1 januari 2022 tot het einde van de legislatuur:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- Adelia Vandeven: 18 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 6
- Aantal blanco stemmen: 3
Gelet op de voorgedragen kandidaat-bestuurders met raadgevende stem voor de gemeente Kortenberg
voor de periode vanaf 1 januari 2022 tot het einde van de legislatuur:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- Kristof Van Roey: 8
- Aantal neen-stemmen: 18
- Aantal blanco stemmen: 1
Besluit:
Artikel 1: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de afspraak met de gemeente Herent om de
voordrachten van een kandidaat-bestuurder en een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem als
volgt te verdelen conform de cluster Herent/Kortenberg, zoals bepaald in de statuten van IGO:
De eerste 3 jaren worden de kandidaten voorgedragen door de gemeente Herent, de laatste 3 jaren door
de gemeente Kortenberg.

Artikel 2: Adelia Vandeven wordt met 18 stemmen voorgedragen als kandidaat-bestuurder met
stemrecht in de Raad van bestuur van IGO, De Vunt 17 te 3220 Holsbeek, voor de periode vanaf
1 januari 2022 tot het einde van de legislatuur.
Artikel 3: Er wordt geen kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voorgedragen in de Raad van
bestuur van IGO, De Vunt 17 te 3220 Holsbeek, voor de periode vanaf 1 januari 2022 tot het einde
van de legislatuur.
901

30.

IGO: aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in het Algemeen
comité

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de deelname van de gemeente in de dienstverlenende vereniging IGO;
Gelet op de gecoördineerde statuten van IGO zoals na wijziging goedgekeurd door de Statutaire
algemene vergadering van 21 december 2018;
Gelet op de uitnodiging van 24 december 2018 voor de Buitengewone algemene vergadering van IGO
van 29 maart 2019 met bijhorende agenda en bijlagen;
Gelet op het feit dat er voor het Algemeen comité van IGO voor de periode van de nieuwe legislatuur
de schepen van Welzijn/Sociaal beleid of de schepen van Omgeving als vertegenwoordiger van de
gemeente moet aangeduid worden, alsook één of meerdere plaatsvervangers, mandataris of ambtenaar;
Overwegende dat een rechtstreekse vertegenwoordiger in de Raad van bestuur eveneens kan
afgevaardigd worden in het Algemeen comité op voorwaarde dat die bestuurder voldoet aan de eisen
voor een lid van het Algemeen comité (in de Raad van bestuur mogen geen ambtenaren zetelen);
Gelet op de voorgedragen kandidaat-vertegenwoordigers:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- Wim Moons: 18 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 5
- Aantal blanco stemmen: 4
Gelet op de voorgedragen kandidaat-plaatsvervangend vertegenwoordigers:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- Frie De Greef: 19 stemmen
- Harold Vanheel: 7 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 0
- Aantal blanco stemmen: 1
Besluit:
Artikel 1: Wim Moons wordt met 18 stemmen aangesteld als vertegenwoordiger voor het Algemeen
comité van IGO, De Vunt 17 te 3220 Holsbeek.
Artikel 2: Frie De Greef wordt met 19 stemmen aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor het Algemeen comité van IGO, De Vunt 17 te 3220 Holsbeek.
Artikel 3: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
901

31.

De Watergroep: aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
Algemene vergaderingen

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het feit dat de gemeente Kortenberg aangesloten is bij De Watergroep;
Gelet op de gecoördineerde statuten van De Watergroep van 1 januari 2019;
Gelet op de brief van De Watergroep van 24 oktober 2018 houdende de vertegenwoordigers in de
Aandeelhoudersbesturen en Algemene vergadering van De Watergroep;
Overwegende dat de gemeente een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
Algemene vergaderingen van De Watergroep kan aanstellen en dat deze personen geen lid hoeven te
zijn van de gemeenteraad;
Gelet op de voorgedragen kandidaat-vertegenwoordigers:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- Guido Lauwerys: 17 stemmen
- Christine Wynants: 8 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 1
- Aantal blanco stemmen: 1
Gelet op de voorgedragen kandidaat-plaatsvervangend vertegenwoordigers:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- Jonas Piot: 17 stemmen
- Harold Vanheel: 8 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 1
- Aantal blanco stemmen: 1
Besluit:
Artikel 1: Guido Lauwerys wordt met 17 stemmen aangesteld als vertegenwoordiger in de Algemene
vergaderingen van De Watergroep, Vooruitgangstraat 189 te 1030 Brussel.
Artikel 2: Jonas Piot wordt met 17 stemmen aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
Algemene vergaderingen van De Watergroep, Vooruitgangstraat 189 te 1030 Brussel.
Artikel 3: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
901

32.

De Watergroep: aanstelling vertegenwoordiger voor het Aandeelhoudersbestuur drinkwater

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het feit dat de gemeente Kortenberg aangesloten is bij De Watergroep;
Gelet op de gecoördineerde statuten van De Watergroep van 1 januari 2019;
Gelet op de brief van De Watergroep van 24 oktober 2018 houdende de vertegenwoordigers in de
Aandeelhoudersbesturen en Algemene vergadering van De Watergroep;
Overwegende dat de gemeente een vertegenwoordiger (geen plaatsvervanger) in het
aandeelhoudersbestuur drinkwater kan aanduiden en dat deze lid dient te zijn van de gemeenteraad (bij
voorkeur met een bevoegdheid die aansluit bij de maatschappelijke opdracht van De Watergroep.
Deze persoon mag geen lid zijn van de Raad van bestuur;
Gelet op de voorgedragen kandidaat-vertegenwoordigers:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- Maarten Willems: 17 stemmen

- Aantal neen-stemmen: 7
- Aantal blanco stemmen: 3
Besluit:
Artikel 1: Maarten Willems wordt met 17 stemmen aangesteld als vertegenwoordiger voor het
Aandeelhoudersbestuur drinkwater van De Watergroep, Vooruitgangstraat 189 te 1030 Brussel.
Artikel 2: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
901

33.

Elk zijn Huis: aanstelling vertegenwoordiger in de Algemene vergaderingen

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de gecoördineerde statuten van Elk zijn Huis, laatst gewijzigd op 20 mei 2015;
Overwegende dat er voor deze vennootschap een vertegenwoordiger dient aangesteld te worden voor
alle Algemene vergaderingen;
Overwegende dat deze vertegenwoordiger lid kan zijn van het schepencollege of de gemeenteraad,
maar dat dit niet noodzakelijk is. Een plaatsvervanger is niet toegelaten;
Gelet op de voorgedragen kandidaat-vertegenwoordigers:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- Frie De Greef: 18 stemmen
- Hans Vanhoof: 8 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 0
- Aantal blanco stemmen: 1
Besluit:
Artikel 1: Frie De Greef wordt met 18 stemmen aangesteld als vertegenwoordiger om te zetelen in de
Algemene vergaderingen van Elk zijn Huis, Lindeboomstraat 116 te 3080 Tervuren.
Artikel 2: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
901

34.

Elk zijn Huis: voordracht kandidaat-bestuurder

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de gecoördineerde statuten van Elk zijn Huis, laatst gewijzigd op 20 mei 2015;
Gelet op de brief van Elk zijn Huis van 16 oktober 2018 houdende ‘Samenstelling Raad van Bestuur
Elk zijn Huis 2019’;
Overwegende dat, conform de statuten van de vennootschap, nieuwe bestuurders zullen aangesteld
worden op de Algemene vergadering die zal plaatsvinden op 15 mei 2019;
Overwegende dat het nieuwe bestuur zal bestaan uit 12 bestuurders, waarvan 7 mandaten worden
toegewezen aan de participerende gemeenten, dus één mandaat per gemeente waardoor het OCMW en
het gemeentebestuur een gezamenlijke bestuurder dienen aan te stellen voor de Raad van Bestuur;
Overwegende dat de opdracht van de mandataris die namens het gemeentebestuur in de Raad van
bestuur wordt afgevaardigd tweeledig is: hij of zij moet mee zorg dragen voor het goed bestuur van de

vennootschap en in tweede instantie moet hij of zij de brug slaan tussen het beleid van de
vennootschap en het door de gemeente gevoerde woonbeleid;
Overwegende dat door de voogdij-overheid aan Elk zijn Huis volgende belangrijke profielkenmerken
voor bestuurders werden aangereikt:
- ervaring als bestuurder in een politieke omgeving
- in staat zijn om de rol van bestuurder onafhankelijk in te vullen
- ervaring of minstens affiniteit hebben met de sociale woningsector
- tijd hebben om zich in te zetten voor de verdere ontwikkeling en groei van de maatschappij en de
ontwikkeling van betaalbaar wonen in haar werkgebied
- loyauteit in uitvoering van de in Raad van bestuur genomen beslissingen, integriteit in
belangenconflicten en respect voor de privacy regelgeving;
Gelet op de voorgedragen kandidaat-bestuurders:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- Kristien Goeminne: 18 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 5
- Aantal blanco stemmen: 4
Besluit:
Artikel 1: Kristien Goeminne wordt met 18 stemmen voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de
Raad van bestuur van Elk zijn Huis, Lindeboomstraat 116 te 3080 Tervuren.
Artikel 2: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
Artikel 3: Deze beslissing zal ter bekrachtiging voorgelegd worden aan het OCMW van Kortenberg.
901

35.

Zefier: aanstelling volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager in de Algemene
vergaderingen

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180;
Gelet op het feit dat de gemeente vennoot is van cvba Zefier;
Gelet op de statuten van de cvba Zefier inzonderheid de artikelen 24 en 28;
Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 7 januari 2019;
Overwegende dat de gemeente een volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager in de
Algemene vergaderingen van cvba Zefier kan aanstellen en dat deze personen geen lid hoeven te zijn
van de gemeenteraad;
Gelet op de voorgedragen kandidaat-volmachtdragers:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- Johan Christiaens: 17 stemmen- Aantal neen-stemmen: 6
- Aantal blanco stemmen: 4
Gelet op de voorgedragen kandidaat-plaatsvervangend volmachtdragers:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 18
- Frie De Greef: 18 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 5
- Aantal blanco stemmen: 4

Besluit:
Artikel 1: Johan Christiaens wordt met 17 stemmen aangesteld als volmachtdrager in de Algemene
vergaderingen van cvba Zefier, Koning Albert II-laan 37 te 1030 Brussel.
Artikel 2: Frie De Greef wordt met 18 stemmen aangesteld als plaatsvervangend volmachtdrager in de
Algemene vergaderingen van cvba Zefier, Koning Albert II-laan 37 te 1030 Brussel.
Artikel 3: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
901

36.

ERSV Vlaams-Brabant VZW: voordracht vertegenwoordiger in de Algemene vergaderingen

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het decreet van 29 april 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de
bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaaleconomische raden van
de regio en de regionale sociaaleconomische overlegcomités;
Overwegende de ESF-oproep 354 ‘Versterkt Streekbeleid’ gelanceerd op 23 december 2015 en de
goedkeuring van project 6346 op 28 juni 2016;
Overwegende dat het Burgemeestersoverleg samenwerkt met ERSV Vlaams-Brabant VZW,
Provincieplein 1, 3010 Leuven, welke optreedt als promotor van dit project;
Overwegende dat dit gebeurde via een nieuwe werkgroep bij het Burgemeestersoverleg, genaamd
‘Taskforce Spitsregio Leuven’, welke vorm geeft aan het actieve partnerschap, bestaande uit
vertegenwoordigers van deelnemende gemeenten, sociale partners, provincie Vlaams-Brabant en
eventueel toegevoegde deskundigen;
Overwegende dat het opzet van dit ESF-project is: geïntegreerd en actiegericht samenwerken aan de
uitbouw van een kwaliteitsvol en versterkt sociaaleconomisch streekbeleid in regio Leuven, waarvan
de grote lijnen zijn: een duurzame economische ontwikkeling (kenniseconomie, de ruimtelijk
economische agenda en vestigingsvoorwaarden), een goedwerkende arbeidsmarkt (VDAB, opvang
van vluchtelingen, sociale economie, zorgsector) en mobiliteit als conditio sine qua non;
Overwegende dat ERSV-medewerkers (Regioteam) dit streekoverleg en de uitvoering van het
actieplan faciliteren;
Overwegende dat de gemeente deelneemt aan het lopende ESF-project ‘Versterkt Streekbeleid’;
Overwegende dat er begin 2019 een nieuwe ESF-oproep wordt gelanceerd met als opzet dit versterkt
streekbeleid verder uit te bouwen;
Overwegende dat de aangeduide vertegenwoordiger bijzondere interesse betoont voor streekoverleg en
ook zal worden betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het nieuwe ESF-project ‘Versterkt
Streekbeleid’;
Gelet op de voorgedragen kandidaat-vertegenwoordigers:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes:
- David Haelterman: 19 stemmen
- Kristof Van Roey: 7 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 1
- Aantal blanco stemmen: 0
Besluit:
Artikel 1: David Haelterman wordt met 19 stemmen voorgedragen om te zetelen in de Algemene
vergaderingen van ERSV Vlaams-Brabant VZW, Provincieplein 1 te 3010 Leuven.

Artikel 3: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
901

37.

VVSG: aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Algemene
vergaderingen

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de gecoördineerde statuten van VVSG vzw, laatst gewijzigd op 21 december 2018;
Overwegende dat er voor deze vereniging een vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger dient aangesteld te worden voor alle Algemene vergaderingen;
Overwegende dat VVSG vzw wenst, in de mate van het mogelijke, om een lid van het college van
burgemeester en schepenen als vertegenwoordiger af te vaardigen, of de voorzitter van de
gemeenteraad;
Gelet op de voorgedragen kandidaat-vertegenwoordigers:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- Kristien Goeminne: 19
- Aantal neen-stemmen: 5
- Aantal blanco stemmen: 3
Gelet op de voorgedragen kandidaat-plaatsvervangend vertegenwoordigers:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- Ann Vannerem: 19 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 6
- Aantal blanco stemmen: 2
Besluit:
Artikel 1: Kristien Goeminne wordt met 19 stemmen aangesteld als vertegenwoordiger om te zetelen
in de Algemene vergaderingen van VVSG vzw, Bisschoffsheimlaan 1-8 te 1000 Brussel.
Artikel 2: Ann Vannerem wordt met 19 stemmen aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger
om te zetelen in de Algemene vergaderingen van VVSG vzw, Bisschoffsheimlaan 1-8 te 1000 Brussel.
Artikel 3: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
901

38.

OVSG: aanstelling afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde in de Algemene
vergaderingen

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij OVSG;
Gelet op de statuten van OVSG, laatst gewijzigd bij beslissing van 2 juni 2015 van de algemene
vergadering van OVSG;
Overwegende dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de
deelnemers en deze voor de gemeente rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun
leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke Algemene vergadering;
Overwegende dat de afgevaardigde lid dient te zijn van de gemeenteraad;
Gelet op de voorgedragen kandidaat-afgevaardigden:

Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- Sabine Ledens: 7 stemmen
- Ann Vannerem: 18 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 1
- Aantal blanco stemmen: 1
Gelet op de voorgedragen kandidaat-plaatsvervangend afgevaardigden:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- Barbara Vermeulen: 18 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 6
- Aantal blanco stemmen: 3
Besluit:
Artikel 1: Ann Vannerem wordt met 18 stemmen aangesteld afgevaardigde in de Algemene
vergaderingen van OVSG, Bischoffsheimlaan 1-8 te 1000 Brussel.
Artikel 2: Barbara Vermeulen wordt met 18 stemmen aangesteld als plaatsvervangend afgevaardigde
in de Algemene vergaderingen van OVSG, Bischoffsheimlaan 1-8 te 1000 Brussel.
Artikel 3: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
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39.

OVSG vzw: voordracht kandidaat-bestuurder in Raad van bestuur

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij OVSG;
Gelet op de statuten van OVSG, laatst gewijzigd bij beslissing van 2 juni 2015 van de Algemene
vergadering van OVSG;
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 18 van de statuten een afgevaardigde in de
Raad van bestuur kan voordragen;
Overwegende dat de bestuurders worden benoemd voor een hernieuwbare periode voor de duur van de
lopende gemeentelijke legislatuur;
Overwegende dat het gemeentebestuur nu al een kandidaat kan voordragen voor de Raad van bestuur;
Overwegende dat de Raad van bestuur 15 bestuurders zal tellen. De verdeling gebeurt op basis van het
aantal zetels elke partij Vlaanderen breed telt in de gemeenteraad. De raad vergadert maandelijks op
een dinsdag tussen 12u00 en 14u00. Het mandaat is bezoldigd (110 euro per bijgewoonde
vergadering);
Overwegende dat het past om voor de gemeente Kortenberg een kandidaat voor de Raad van bestuur
voor te dragen;
Gelet op de voorgedragen kandidaat-bestuurders:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- Ann Vannerem: 18 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 6
- Aantal blanco stemmen: 3
Besluit:
Artikel 1: Ann Vannerem wordt met 18 stemmen voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de Raad
van bestuur van OVSG, Bischoffsheimlaan 1-8 te 1000 Brussel.

Artikel 2: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
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40.

Interlokale vereniging Kunstacademie DKO: aanstelling afgevaardigde en plaatsvervanger

Gelet op de overeenkomst van de interlokale vereniging Kunstacademie DKO;
Gelet op artikel 5 van de overeenkomst van de interlokale vereniging Kunstacademie DKO waarin
bepaald wordt dat elke gemeente als lid in het beheerscomité uitsluitend vertegenwoordigd wordt door
een lid van het college van burgemeester en schepenen, daartoe aangeduid door de gemeenteraad;
Gelet op artikel 5 van de overeenkomst van de interlokale vereniging Kunstacademie DKO waarin
bepaald wordt dat ieder deelnemend lid 1 afgevaardigde en 1 plaatsvervanger aanduidt;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Gelet op de voorgedragen afgevaardigden:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- Ann Vannerem: 18 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 5
- Aantal blanco stemmen: 4
Gelet op de voorgedragen plaatsvervangend afgevaardigden:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembriefjes: 27
- Wim Moons: 18 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 5
- Aantal blanco stemmen: 4
Besluit:
Artikel 1: Ann Vannerem wordt met 18 stemmen aangeduid als afgevaardigde van de interlokale
vereniging Kunstacademie DKO.
Artikel 2: Wim Moons wordt met 18 stemmen aangeduid als plaatsvervanger van de interlokale
vereniging Kunstacademie DKO.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing.

41.

Toerisme Vlaams-Brabant vzw: aanstelling gemeentelijke afgevaardigde algemene vergadering

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gelet op het schrijven van 15 januari 2019 van Toerisme Vlaams-Brabant vzw houdende de
aanduiding van vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van Toerisme Vlaams-Brabant
vzw;
Overwegende dat het volgens de statuten van voormelde vereniging past dat het gemeentebestuur
vertegenwoordigd wordt op de vergaderingen door een afgevaardigde aangesteld door de
gemeenteraad;
Overwegende dat het mandaat samen valt met de legislatuur van de provincie- en gemeenteraden;
Gelet op de bestuurswissel in de gemeente Kortenberg vanaf 7 januari 2019 ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018;

Overwegende dat enkel die gemeenten, die het convenant tussen Toerisme Vlaams-Brabant en de
gemeenten betreffende de toeristisch-recreatieve werking in hun regio onderschrijven en nakomen, lid
kunnen worden van de vzw;
Overwegende dat de gemeente Kortenberg dit convenant onderschreef in 2014 voor de periode 20152019 en voldoet aan de voorwaarden voor het lidmaatschap;
Overwegende dat in de loop van 2019 het overleg voor een nieuw convenant 2020-2025 georganiseerd
zal worden;
Overwegende de goede werking, stelt Toerisme Vlaams-Brabant vzw voor om de schepen van
toerisme af te vaardigen;
Gelet op de voorgedragen kandidaten;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Aantal stembriefjes: 27
- David Haelterman: 19 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 5
- Aantal blanco stemmen: 3
Besluit:
Artikel 1: David Haelterman wordt met 19 stemmen aangesteld als afgevaardigde voor de algemene
vergadering van Toerisme Vlaams-Brabant vzw, Provincieplein 1 te 3010.
Artikel 2: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
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De zitting wordt geschorst en wordt terug geopend na het tellen van de geheime stemmen van
agendapunten 16 t.e.m. 41.

42.

Beëindiging huurovereenkomst handelspand Leuvensesteenweg 258A te 3070 Kortenberg /
Oxfam-Wereldwinkel

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 04/01/1988, punt 12, betreffende de ter
beschikkingstelling van een lokaal aan Oxfam-Wereldwinkel;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 05/03/2018, artikel 3 inzake de huur van het
handelspand gelegen aan de Leuvensesteenweg 258A te Kortenberg voor de Oxfam wereldwinkel;
Gelet op de huurovereenkomst van het handelspand gelegen aan de Leuvensesteenweg 258A te
Kortenberg;
Overwegende dat de huurovereenkomst vanaf 15/03/2018 in werking trad en voor 9 jaar werd
afgesloten, op voorwaarde dat de huurovereenkomst na 1 jaar kosteloos kan opgezegd worden zonder
verlies van huurwaarborg;
Overwegende dat de opzegtermijn verliep op vrijdag 14/12/2018 en de huur voordien werd opgezegd
na een besluit van het college;
Overwegende dat de huurprijs maandelijks 750,00 euro bedraagt;
Overwegende dat de huurwaarborg vastgesteld werd op 4.500,00 euro hetgeen overeenkomt met
6 maanden huur;
Gelet op het visum nr. 2018/35bis d.d. 07/12/2018 van de financieel directeur;
Overwegende dat de huurwaarborg voorzien werd in de BBC met actiecode 1419/001/004/001/001 en
registratiesleutel 011903/61002000 nu gebruikt mogen worden voor de restitutie van de
huurwaarborg;
Overwegende dat de rekening bij Belfius ten behoeve van de huurwaarborg wordt opgezegd;

Gelet op de gebruiksovereenkomst handelspand Leuvensesteenweg 258A tussen de gemeente en de
Oxfam Wereldwinkel, getekend d.d. 26/03/ 2018 door beide partijen, waarin bij artikel 5 staat
aangegeven dat de gemeente de Oxfam Wereldwinkel toe staat gebruik te maken van het handelspand
tot en met 14 maart 2019;
Gelet op het collegebesluit d.d. 7/12/2012 waarin wordt aangegeven dat in het nieuwe legislatuur zal
worden beslist welk beleid gevoerd zal worden met betrekking tot de ondersteuning van de Oxfam
Wereldwinkel.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,
Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van Roey, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef,
Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De huurovereenkomst voor het handelspand, aan de Leuvensesteenweg 258 te 3070
Kortenberg, te beëindigen per 14 maart 2019.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de opzegging van de
handelshuurovereenkomst voor het handelspand, aan de Leuvensesteenweg 258 A te 3070 Kortenberg.
Artikel 3: De restitutie van de huurwaarborg zal worden verwerkt met actiecode
1419/001/004/001/001 en registratiesleutel 011903/61002000.
Artikel 5: De rekening bij Belfius ten behoeve van de huurwaarborg wordt opgezegd.
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De zitting wordt geschorst. Behandeling van agendapunt 43 kan pas afgehandeld worden nadat
agendapunt 01 van de raad voor maatschappelijk welzijn werd besproken en goedgekeurd. Na deze
goedkeuring wordt de zitting terug geopend.

43.

Overname huurovereenkomst handelspand Leuvensesteenweg 353 te 3070 Kortenberg /
Kapstok door het OCMW

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 5/032018 inzake de huur van het handelspand gelegen
aan de Leuvensesteenweg 353 te Kortenberg voor de Kapstok;
Gelet op de huurovereenkomst, d.d. 9/03/ 2018, van het handelspand gelegen aan de
Leuvensesteenweg 353 te Kortenberg;
Overwegende dat de huurovereenkomst vanaf 15/03/2018 in werking trad en voor 9 jaar werd
afgesloten, op voorwaarde dat de huurovereenkomst na 1 jaar kosteloos kan opgezegd worden zonder
verlies van huurwaarborg;
Gelet op gebruiksovereenkomst handelspand Leuvensesteenweg 353, d.d. 16/03/2018, waarin het
college de Kapstok de mogelijkheid biedt gebruik te maken van het pand tot 14/03/2019;
Overwegende dat de huurprijs maandelijks 950,00 euro bedraagt;
Overwegende dat de huurwaarborg vastgesteld werd op 3.800,00 euro hetgeen overeenkomt met
4 maanden huur;
Overwegende dat de Kapstok een project is van het OCMW;
Overwegende dat het aangewezen is het OCMW de huurovereenkomst van het handelspand te laten
overnemen voor de uitbating van de Kapstok;

Gelet op de afspraken met de verhuurder van het handelspand, de heer Erwin Missiaen, waarin hij
akkoord gaat met de overname door het OCMW;
Gelet op het addendum;
Overwegende dat er een addendum ondertekend wordt door de vertegenwoordigers van het college
van burgemeester en schepenen, van het vast bureau en de verhuurder, waarmee de overdracht
bekrachtigd zal worden;
Overwegende dat het addendum geregistreerd wordt bij het registratiekantoor van FOD Financiën,
Philipsite te Leuven;
Overwegende dat de kosten van de registratie 50,00 euro bedragen en worden voldaan door het
OCMW;
Overwegende dat het OCMW per 15/03/ 2019 de officiële huurder zal zijn van het handelspand;
Overwegende dat de restitutie van de huurwaarborg zal worden teruggestort en worden verwerkt met
actiecode 1419/001/004/001/001 met registratiesleutel 011903/61002000;
Gelet op het visum nr. 2019/43 d.d. 11.03.2019 van de financieel directeur;
Overwegende dat het visum voorbehoud maakt van goedkeuring van de budgetwijziging van het
OCMW;
Overwegende dat de rekening bij Belfius ten behoeve van de huurwaarborg wordt opgezegd en dat de
OCMW instaat voor een nieuwe huurwaarborg.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Mia
Vandervelde, Lia Vandeven, Axel Degreef, Maarten Willems, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An
Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans
- onthouden zich: Bart Nevens, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van
Greuningen, Kristof Van Roey, Hans Vanhoof, Chris Wynants
Besluit: met 19 stemmen voor en 8 onthoudingen
Artikel 1: De huurovereenkomst voor het handelspand aan de Leuvensesteenweg 258
te 3070 Kortenberg wordt overgedragen aan het OCMW met ingang van 15/03/2019.
Artikel 2: Overwegende dat het visum voorbehoud maakt van goedkeuring van de budgetwijziging
van het OCMW.
Artikel 3: De overname van het handelspand wordt bekrachtigd door het tekenen van een addendum
op de bestaande huurovereenkomst door de vertegenwoordigers van het college van burgemeester en
schepenen, het vast bureau en de verhuurder.
Artikel 4: Het addendum wordt geregistreerd bij het registratiekantoor van FOD Financiën, Philipsite
te Leuven.
Artikel 5: De restitutie van de huurwaarborg zal worden verwerkt met actiecode actiecode
1419/001/004/001/001 met registratiesleutel 011903/61002000.
Artikel 6: De rekening bij Belfius ten behoeve van de huurwaarborg wordt opgezegd.

44.

Goedkeuring project en gebruiksovereenkomst tussen gemeentebestuur Kortenberg en
Natuurpunt Beheer VZW inzake de uitvoering en onderhoud van spelelementen langsheen het
wandelnetwerk Demer & Dijle in Erps-Kwerps

Gelet op de toepasselijke bepalingen uit het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gelet op het aanbod van Toerisme Vlaams-Brabant om in te schrijven op het project ‘plaatsing
spelelementen langsheen het wandelnetwerk Demer & Dijle’;

Gelet op het feit dat de volledige financiering van de aankoop en plaatsing van de spelelementen door
Toerisme Vlaams-Brabant gebeurt;
Overwegende dat de weide naast het bezoekerscentrum De Groene Vallei wegens zachte, stabiele
ondergrond hiervoor een geschikte locatie is;
Overwegende dat Natuurpunt Beheer VZW eigenaar is van het perceel kadastraal gekend onder
afdeling 2 sectie C nr 157A en deze zich ertoe verbindt om de spelementen openbaar toegankelijk te
stellen;
Overwegende dat de gemeente Kortenberg zal instaan voor de jaarlijkse keuring van de spelelementen;
Overwegende dat de gebruiksovereenkomst tussen beide partijen nodig is om enerzijds het onderhoud
en anderzijds ieders taken en verantwoordelijkheden duidelijk van elkaar af te lijnen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking;
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Mia
Vandervelde, Marinus van Greuningen, Lia Vandeven, Axel Degreef, Maarten Willems, Frie De
Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans
- stemmen tegen: Bart Nevens, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Kristof Van
Roey, Hans Vanhoof, Chris Wynants
Besluit: met 20 stemmen voor en 7 stemmen tegen
Artikel 1: De gemeenteraad gaat in op het aanbod ‘plaatsing spelelementen langsheen het
wandelnetwerk Demer & Dijle’ van Toerisme Vlaams-Brabant.
Artikel 2: De gemeenteraad keurt onderstaande gebruiksovereenkomst tussen gemeente Kortenberg en
Natuurpunt Beheer VZW met betrekking tot de spelelementen langsheen het wandelnetwerk Demer &
Dijle in Erps-Kwerps goed.

GEBRUIKSOVEREENKOMST TUSSEN GEMEENTEBESTUUR KORTENBERG EN
NATUURPUNT BEHEER VZW INZAKE DE AANLEG EN ONDERHOUD VAN EEN
WILGENTUNNEL IN HET BUURTTUINPROJECT
Tussen volgende partijen:
De GEMEENTE KORTENBERG, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 11 maart 2019,
hier vertegenwoordigd door de voorzitter van de gemeenteraad mevrouw Ann Van de Casteele, en de
algemeen directeur, Leen Ceuppens, met zetel te 3070 Kortenberg, Dokter Victor De Walsplein 30,
hierna genoemd “de gemeente” en
NATUURPUNT BEHEER VZW, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Coxiestraat 11,
Ingeschreven in het KBO nr. 0409 423 736, Door de Vlaamse Overheid erkend als terrein beherende
vereniging, hier vertegenwoordigd door algemeen directeur, Noah Janssen en voorzitter Raad van
Bestuur van Natuurpunt Beheer vzw, Hugo Abts, en haar rechtsopvolgers,
hierna genoemd ‘Natuurpunt Beheer’
wordt overeengekomen wat volgt:
ARTIKEL 1 – ALGEMEEN KADER
Natuurpunt Beheer verbindt zich ertoe om de volgende onroerende goederen gelegen te Erps-Kwerps
openbaar toegankelijk te stellen i.k.v. de samenwerking tussen gemeente Kortenberg, Toerisme
Vlaams-Brabant en Natuurpunt Beheer voor de uitvoering van een wilgentunnel, stapschijvenpad en
het plaatsen van een totempaal langsheen het Wandelnetwerk Demer & Dijle.

Gekadastreerd perceel onder afdeling 2, sectie C, nr 157 A is eigendom van Natuurpunt Beheer.
ARTIKEL 2 – TERMIJN
Deze gebruiksovereenkomst wordt van kracht bij de ondertekening door de partners.
ARTIKEL 3 – VOORWERP VAN OVEREENKOMST
De gemeente verbindt zich i.s.m. Toerisme Vlaams-Brabant ertoe om:
-

De aanleg van de wilgentunnel en stapschijvenpad via Toerisme Vlaams-Brabant te
financieren op de hogervermelde kadastrale percelen;
De aanplanting van de wilgentunnel via Toerisme Vlaams-Brabant te starten in het voorjaar
2019;
De totempaal en het stapschijvenpad op het perceel te plaatsen.

Natuurpunt Beheer vzw verbindt zich ertoe om:
-

De wilgentunnel en het stapschijvenpad op het kadastrale perceel Kortenberg, 2de afdeling
Kortenberg, Sectie C, nr 157 A geheel openbaar toegankelijk te stellen;
Het terrein zodanig te beheren dat de toegang tot de aangelegde wilgentunnel en het
stapschijvenpad ten allen tijde mogelijk is, behoudens overmacht;
In te staan voor het onderhoud van de wilgentunnel, het stapschijvenpad en de totempaal.

De wilgentunnel, het stapschijvenpad en de totempaal op het betrokken perceel maken onderdeel uit
van de spelelementen langsheen het Wandelnetwerk Demer & Dijle.
ARTIKEL 5 - UITVOERING
De aanplanting van de wilgentunnel en de plaatsing van het stapschijvenpad en totempaal zullen
uitgevoerd worden door Toerisme Vlaams-Brabant.

ARTIKEL 6 - AANSPRAKELIJKHEID
De gemeente is enkel aansprakelijk voor – en zal Natuurpunt Beheer vzw vrijwaren tegen de
gebeurlijke schadeclaims (contractueel of buitencontractueel) en de gevolgen van – alle gebeurlijke
ongevallen en/of schade die zich voordoen op de door de gemeente geïnstalleerde spelelementen
(zoals weergegeven in bijlage 1 en aangeduid op plan in bijlage 2).
Natuurpunt Beheer is aansprakelijk voor – en zal de gemeente vrijwaren tegen de gebeurlijke
schadeclaims (contractueel of buitencontractueel) en de gevolgen van – alle gebeurlijke ongevallen of
schade die zich voordoen op het betrokken kadastrale perceel (Kortenberg, afdeling 2, sectie C, nr 157
A), met uitzondering van de hierboven vermelde ongevallen en schade die zich voordoen op de door
de gemeente geïnstalleerde spelelementen.
Natuurpunt Beheer zal de gemeente eveneens vrijwaren voor alle aansprakelijkheidsvorderingen
gebaseerd op schendingen van het koninklijk besluit van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van
speelterreinen, dewelke te wijten zijn aan het slecht onderhoud van het terrein waarop de
spelelementen geplaatst zijn.
Indien de partijen de krachtens onderhavige overeenkomst toegekende rechten en plichten uitoefenen
op een wijze die in strijd is met onderhavige overeenkomst, zijn partijen aansprakelijk voor alle schade
die daar rechtstreeks of onrechtstreeks uit voortvloeit, met inbegrip van (doch niet beperkt tot)
eventuele (rechts-) vorderingen van derden.

Partijen verbinden zich ertoe om, gedurende de hele duur van onderhavige overeenkomst, hun
respectievelijke aansprakelijkheid tegenover elkaar en tegenover derden te verzekeren voor wat betreft
de risico’s van burgerlijke aansprakelijkheid.
ARTIKEL 7 - OVERDRACHT
Mocht Natuurpunt Beheer vzw het betrokken kadastrale perceel (Kortenberg, afdeling 2, sectie C, nr
157 A) op enige manier overdragen aan derden (zijnde niet limitatief, koop, huur, erfpacht, opstal,…),
dan dient Natuurpunt Beheer vzw de rechten en plichten die voortspruiten uit onderhavige
overeenkomst over te dragen aan deze derde-verkrijger en deze in de overeenkomst van overdracht op
te leggen aan de derde-verkrijger.
Natuurpunt Beheer vzw zal in de overeenkomst van overdracht uitdrukkelijk verwijzen naar het
bestaan van onderhavige overeenkomst en zal onderhavige overeenkomst als bijlage voegen bij de
overeenkomst van overdracht.
Natuurpunt Beheer vzw blijft na de overdracht van het betrokken perceel hoofdelijk en in solidum
aansprakelijk met de derde-verkrijger(s) voor de naleving en uitvoering van onderhavige
overeenkomst en dit evenzeer wanneer de derde-verkrijgers op hun beurt het goed overdragen (op
welke wijze dan ook).
ARTIKEL 8 – GELDIGHEID
Indien een bepaling van deze overeenkomst ongeldig zou zijn, zal dit geen invloed hebben op de
geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst. Enkel de ongeldige bepaling zal geen
rechtskracht hebben. De overige bepalingen van de overeenkomst blijven onverkort van toepassing.
ARTIKEL 9 – GESCHILLEN
Alle conflicten en geschillen die uit de toepassing of de interpretatie van deze overeenkomst zouden
kunnen voortspruiten, zullen bij voorrang op minnelijke wijze beslecht worden.
Bij gebreke daaraan vallen eventuele conflicten en geschillen uitsluitend onder de bevoegdheden van
de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar het goed gelegen is.
ARTIKEL 10 – BIJZONDERE BEPALINGEN
Voor alles wat niet nadrukkelijk is geregeld, verwijzen de partijen naar de van kracht zijnde wetten en
gebruiken.

Opgemaakt te Kortenberg op 11 maart 2019.
Door de beide partijen ondertekend in drie exemplaren. Elke partij verklaart hiervan één exemplaar
ontvangen te hebben. Het derde exemplaar is bestemd voor de gemeentelijke administratie.
Voor de gemeente Kortenberg

Voor Natuurpunt Beheer vzw

Ann Van de Casteele, voorzitter gemeenteraad

Noah Janssen, algemeen directeur

Leen Ceuppens, algemeen directeur
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45.

Samenwerkingsovereenkomst ‘Altijd Geslaagd’

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gelet op de intentie van het gemeentebestuur om het opleidingsaanbod te vergroten waardoor de
participatie van alle inwoners wordt versterkt;
Overwegende dat het gemeentebestuur in 2016 is toegetreden tot het antennegebied ‘Huldenberg,
Tervuren, Bertem, Herent, Kortenberg’ waarbinnen vormingsaanbod op elkaar wordt afgestemd;
Gelet op de huidige overeenkomst die loopt tot en met 31 augustus 2019;
Overwegende dat de verderzetting van de samenwerkingsovereenkomst loopt van 1 september 2019
tot en met 31 augustus 2020;
Overwegende dat men in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst heeft opgenomen dat men met het
samenwerkingsverband extra wil inzetten op activiteiten rond duurzaamheid;
Overwegende dat de dienst Vrije Tijd en het Welzijnshuis hier als actieve partners aan willen
meewerken;
Overwegende dat Vormingplus het geheel coördineert, zorgt voor de continuïteit van de
stuurgroepwerking en verantwoordelijk is voor het zoeken van lesgevers en het bewaken van de
kwaliteit van de vormingen;
Overwegende dat het educatieve aanbod kostendekkend is;
Overwegende dat er een budget van 4000 euro is voorzien in 2019 om 1 keer per jaar het
vormingsaanbod van de antenne op te maken, te drukken en huis aan huis te bedelen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,
Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van Roey, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef,
Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Besluit: met algemene stemmen
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst betreffende ‘Altijd Geslaagd’ voor de periode
van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020 met Vormingplus Oost-Brabant goed. Deze
overeenkomst maakt integraal deel uit van dit besluit.
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46.

Vervangingsregeling algemeen directeur

De gemeenteraad,
Gelet op artikel 41, artikel 166 en artikel 175 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van
22 december 2017;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 11 maart 2019 betreffende de goedkeuring van de
beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur en het OCMW van Kortenberg;
Overwegende dat het Decreet over het Lokaal Bestuur in een integratie van gemeente en OCMW
voorziet met behoud van afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in dit decreet
voorzien in de eerste plaats vorm krijgt door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe
figuur van algemeen directeur die in de plaats treedt van de gemeente- en OCMW-secretaris en alle
betreffende bevoegdheden overneemt;
Overwegende dat op 25 juni 2018 mevrouw Leen Ceuppens door de gemeenteraad werd aangesteld als
algemeen directeur;

Overwegende dat op 25 juni 2018 de heer Roeland Maes door de gemeenteraad werd aangesteld als
adjunct-algemeen directeur; dat adjunct-algemeen directeur de algemeen directeur vervangt bij
afwezigheid of verhindering, waarbij de gemeenteraad deze vervanging regelt;
Overwegende dat het decreet voorziet dat de gemeenteraad de vervanging regelt van de algemeen
directeur bij afwezigheid of verhindering; dat hierover geen nadere bijzondere regels worden
geformuleerd waarbij het aan de gemeenteraad toekomt om een concrete vervangingsregeling uit te
werken die aangepast is aan de nood van de diensten; dat wel minstens en in elk geval in een
waarneming van het ambt van algemeen directeur moet worden voorzien als de afwezigheid of
verhindering langer dan 120 dagen duurt of als het ambt vacant werd verklaard; dat in dat geval de
waarnemend algemeen directeur alle bevoegdheden van de algemeen directeur uitoefent;
Overwegende dat de algemeen directeur om verschillende redenen afwezig of verhinderd kan zijn, al
dan niet voorzien; dat het noodzakelijk is om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen;
Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om enerzijds een of meerdere plaatsvervangend
algemeen directeurs te voorzien voor korte afwezigheden of verhinderingen, terwijl anderzijds ook
meer langdurige afwezigheden opgevangen moeten worden door de aanduiding van één waarnemend
algemeen directeur;
Overwegende dat niet langer wettelijke voorwaarden worden voorzien om als vervanger te kunnen
optreden; dat het echter aangewezen wordt geacht om, gelet op de aard van de functie op het hoogste
niveau, hiervoor een lid van het managementteam aan te duiden;
Zodat voorgesteld wordt om de volgende personeelsleden aan te duiden als vervanger in deze
volgorde:
1 Dhr. Roeland Maes,
2 Mevr. Veerle Cammaerts, diensthoofd Vrije tijd
Mevr. Bea Cludts, diensthoofd Burgerzaken
Mevr. Lien Meyns, diensthoofd Algemene zaken
Dhr. Peter Van den Brande, afdelingshoofd Grondgebiedszaken
Overwegende dat de vaststelling van (een deel van) de vervangingsregeling kan gedelegeerd worden
aan het college van burgemeester en schepenen met mogelijkheid tot doordelegatie;
Overwegende dat het aangewezen is om gebruik te maken van deze delegatiemogelijkheid, zodat op
die manier in samenspraak met de voorziene personeelsleden en afhankelijk van de beschikbaarheden
op een vlotte manier in tweede orde een vervanger kan worden aangeduid;
Overwegende dat het aangewezen is om het bepalen van een vervanger uit de lijst van personeelsleden
van volgorde 2 te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat voor meer langdurige afwezigheden vanaf 120 dagen wordt voorgesteld om Roeland
Maes, adjunct-algemeen directeur aan te duiden als waarnemend algemeen directeur; dat een
waarnemend algemeen directeur alle taken en bevoegdheden van de algemeen directeur opneemt;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,
Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van Roey, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef,
Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Volgende personeelsleden worden aangeduid als vervanger in geval van afwezigheid of
verhindering van de algemeen directeur, in volgende volgorde:
1 Dhr. Roeland Maes,
2 Mevr. Veerle Cammaerts, diensthoofd Vrije tijd
Mevr. Bea Cludts, diensthoofd Burgerzaken
Mevr. Lien Meyns, diensthoofd Algemene zaken
Dhr. Peter Van den Brande, afdelingshoofd Grondgebiedszaken
Het kiezen van een vervanger uit de lijst met personeelsleden bij volgorde 2 zal gebeuren door het
college van burgemeester en schepenen die het op haar beurt zou kunnen doordelegeren naar de
functiehouder van het ambt.

Artikel 2: Voor afwezigheden voor een periode van meer dan 120 dagen, wordt Roeland Maes,
adjunct-algemeen directeur aangeduid als waarnemend algemeen directeur. De rechtspositieregeling is
op deze waarneming van toepassing.
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47.

Vervangingsregeling financieel directeur

De gemeenteraad,
Gelet op artikel 41 en artikel 166 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 11 maart 2019;
Overwegende dat het Decreet over het Lokaal Bestuur in een integratie van gemeente en OCMW
voorziet met behoud van afzonderlijke rechtspersonen; dat de ambtelijke integratie zoals in dit decreet
voorzien in de eerste plaats vorm krijgt door een eenduidige financiële leiding in de nieuwe figuur van
financieel directeur die in de plaats treedt van de financieel beheerders van gemeente en OCMW en
alle betreffende bevoegdheden overneemt;
Overwegende dat op 05 maart 2018 mevrouw Wijnants Rita door de gemeenteraad werd aangesteld
als financieel directeur;
Overwegende dat het decreet voorziet dat de gemeenteraad de vervanging regelt van de financieel
directeur bij afwezigheid of verhindering; dat hierover geen nadere bijzondere regels worden
geformuleerd waarbij het aan de gemeenteraad toekomt om een concrete vervangingsregeling uit te
werken die aangepast is aan de nood van de diensten; dat wel minstens en in elk geval in een
waarneming van het ambt van financieel directeur moet worden voorzien als de afwezigheid of
verhindering langer dan 120 dagen duurt of als het ambt vacant werd verklaard; dat in dat geval de
waarnemend financieel directeur alle bevoegdheden van de financieel directeur uitoefent;
Overwegende dat de financieel directeur om verschillende redenen afwezig of verhinderd kan zijn, al
dan niet voorzien; dat het noodzakelijk is om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen;
Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om enerzijds een of meerdere plaatsvervangende
financieel directeurs te voorzien voor korte afwezigheden of verhinderingen, terwijl anderzijds ook
meer langdurige afwezigheden opgevangen moeten worden door de aanduiding van één waarnemend
financieel directeur;
Overwegende dat niet langer wettelijke voorwaarden worden voorzien om als vervanger te kunnen
optreden; dat het echter aangewezen wordt geacht om, hiervoor een medewerker van de financiële
dienst aan te duiden;
Zodat voorgesteld wordt om volgend personeelslid aan te duiden als vervanger:
- Mevrouw Verlee Peggy, deskundige financiële dienst
Overwegende dat de gemeenteraad de aanstelling van een waarnemend financieel directeur kan
toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen; dat op die manier tijdig een
onvoorziene meer langdurige afwezigheid kan worden opgevangen;
Overwegende dat het aangewezen is om gebruik te maken van deze delegatiemogelijkheid, zodat op
die manier op een vlotte manier een vervanger kan worden aangeduid voor meer langdurige
afwezigheden vanaf meer dan 120 dagen toevertrouwt aan het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,
Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van Roey, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef,
Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Volgend personeelslid wordt aangeduid als vervanger in geval van afwezigheid of
verhindering van de financieel directeur:

-

Mevr. Verlee Peggy, deskundige financiële dienst

Artikel 2: Voor afwezigheden voor een periode van meer dan 120 dagen wordt de bevoegdheid om
een waarnemend financieel directeur aan te stellen toevertrouwd aan het college van burgemeester en
schepenen overeenkomstig artikel 166, vierde lid DLB.
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48.

Varia: kennisname briefwisseling

De gemeenteraadsleden nemen kennis van
a) de brief d.d. 08.02.2019 van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, met referentie
<11>sobr254, betreffende GR 5 maart 2018 punt 9, gericht aan ieder lid van het CBS en de
gemeenteraad
b) de brief d.d. 13.02.2019 van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, met referentie
<11>sobr263, betreffende bestratingsplan “Drie Sparren” GR 5 maart 2018, gericht aan ieder lid van
het CBS en de gemeenteraad
c) de brief d.d. 18.02.2019 van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, met referentie 24
<24.6>, betreffende schending van het vonnis van 24 juni 1993, gericht aan ieder lid van het CBS en
de gemeenteraad
d) de brief d.d. 19.02.2019 van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, betreffende
verzoekschrift gericht aan de burgerlijke rechtbank, gerechtsgebouw 3000 Leuven, Smoldersplein 5,
Na kort geding op 5 februari 2019 rolnr 18/2191/A, gericht aan ieder lid van het CBS en de
gemeenteraad.
e) de brief d.d. 19.02.2019 van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, met referentie 24
<24>60, betreffende kortgeding ingespannen door CD&V burgemeester Christian Taes dossier gekend
en aanvaard door het kabinet van de secretaris, gericht aan ieder lid van CBS en GR;
f) de brief d.d. 24.02.2019 van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, met referentie
sobr267<11>, betreffende bouwproject “Drie Sparren” GR 5 maart 2018 punt 9, gericht aan ieder lid
van CBS en GR;
g) de brief d.d. 01.03.2019 van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, betreffende
verzoekschrift gericht aan de burgerlijke rechtbank, Gerechtsgebouw 3000 Leuven, Smoldersplein 5,
na kort geding op 5 februari 2019 rolnr. 18/2191/A, gericht aan ieder lid van CBS en GR;
h) de brief d.d. 26.02.2019 van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, met referentie
sobr269<11>, betreffende bouwproject “Drie Sparren” gunstig advies 5 maart 2018, gericht aan ieder
lid van CBS en GR.
505.5

In uitvoering van art. 21 van het Decreet over het Lokaal Bestuur werden volgende punten toegevoegd
aan de agenda:
het punt 48/1 op vraag van Mia Vandervelde namens de Groen-fractie;
de punten 48/2 tot en met 48/5 op vraag van Marinus van Greuningen namens de KNV-fractie;
het punt 48/6 op vraag van Sabine Ledens namens de N-VA-fractie.

48/1. Magazine Lokaal
Toelichting
Goed gevormde en ingelichte gemeenteraadsleden komt het debat en de discussies op de gemeenteraad
ten goede. Onder andere de VVSG heeft als opdracht om visie te ontwikkelen over thema’s die het

lokale bestuur aanbelangen en ze werken vaak nauw samen met andere beleidsniveaus. Naast hun
nieuwsbrief verwerken ze heel wat nuttige informatie in het magazine Lokaal.
Gelet op Art. 36 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende het statuut van de lokale
mandataris
Gelet op Art. 17 van het decreet Lokaal Bestuur
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Bart Nevens, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody
Debaetselier, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Kristof Van Roey, Hans Vanhoof, An
Verdeyen, Chris Wynants
- stemmen tegen: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Lia
Vandeven, Maarten Willems, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla
Langmans
Besluit: met 11 stemmen voor en 16 stemmen tegen
Artikel 1: De gemeente sluit een groepsabonnement af voor het magazine LOKAAL van de VVSG
indien meer dan 10 gemeenteraadsleden intekenen op het abonnement en de gemeente draagt de
bijhorende kost. Indien minder dan 10 gemeenteraadsleden intekenen op dit aanbod, draagt de
gemeente slechts de helft van de abonnementskost van de gemeenteraadsleden die een abonnement
afsluiten.
Artikel 2: De gemeenteraad verbindt er zich toe om hiervoor bij een volgende budgetwijziging de
nodige budgetten te voorzien.

48/2. Paaltjes achter de kerk van Erps-Kwerps
Kader
Sinds midden februari hebben verschillende inwoners van Erps-Kwerps geklaagd dat de paaltjes
tussen de verbinding van de Dekenijstraat en Dorsplein zijn weggehaald. Dit brengt levensgevaarlijke
situaties met zich mee doordat motorvoertuigen nu dit “paadje” gebruiken om zo sneller de
Dekenijstraat te bereiken en ook in omkeerde richting.
De inwoners vragen het bestuur hier zo snel mogelijk iets aan te doen.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,
Lia Vandeven, Axel Degreef, Kristof Van Roey, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef,
Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Besluit: met algemene stemmen
De paaltjes tussen de verbinding van de Dekenijstraat en Dorpsplein zullen onmiddellijk opnieuw
geplaatst worden ter bescherming van de zwakke weggebruiker.
48/3. Meerbeek – verlichting voetwegen 28 en 32
Kader
Voetwegen 28 en 32 spelen een belangrijke rol als schoolverbinding. Voetweg 28 speelt ook een
belangrijke verbindingsweg voor de nabijgelegen parking die het Atrium bedient. Helaas zijn deze
voetwegen niet verlicht en niet in al te beste staat (beton in voetweg 28 komt in de winter los).
Gezien het belang en veiligheid voor de schoolgaande jeugd, lijkt het ons opportuun om aangepast
verlichting te voorzien.

Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Bart Nevens, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody
Debaetselier, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Kristof Van Roey, Hans Vanhoof, An
Verdeyen, Chris Wynants
- stemmen tegen: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Lia
Vandeven, Maarten Willems, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla
Langmans
Besluit: met 11 stemmen voor en 16 stemmen tegen
Het bestuur zal zo spoedig mogelijk voetwegen 28 en 32 te Meerbeek verbeteren en van verlichting
voorzien.
De gemeenteraad verbindt er zich toe met een volgende budgetwijziging daarvoor de nodige budgetten
te voorzien.

48/4. Louis Andriesstraat Meerbeek
Kader
Buurtbewoners ergeren zich al jaren aan de erbarmelijke staat van hun straat.
De asfaltering laat al jaren te wensen over, als lapmiddel worden de putten met koude asfalt
provisorisch afgedicht.
In de Louis Andriesstraat komen er tal van huizen bij, dus een heraanleg dient zich zeker aan.
Verder zou de speeltuin in deze straat, aantrekkelijker gemaakt moeten worden ook voor verschillende
leeftijdsgroepen.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Bart Nevens, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody
Debaetselier, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Kristof Van Roey, Hans Vanhoof, An
Verdeyen, Chris Wynants
- stemmen tegen: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Lia
Vandeven, Maarten Willems, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla
Langmans
Besluit: met 11 stemmen voor en 16 stemmen tegen
De speeltuin aan de Louis Andriesstraat te Meerbeek zal heraangelegd en verfraaid worden . De optie
van éénrichtingsstraat wordt in overweging genomen.
De gemeenteraad verbindt er zich toe met een volgende budgetwijziging daarvoor de nodige budgetten
te voorzien.

48/5. 'Bebloemings' wedstrijd
Kader
Uit bepaalde enquêtes en opmerkingen is gebleken dat de inwoners van Kortenberg hun gemeente
graag properder zouden zien. Bij veel inwoners overheerst de gedachte dat het bestuur niet genoeg
doet om de gemeente proper te houden.
Het is duidelijk dat het gemeentebestuur niet voor alles verantwoordelijk is. De inwoners zelf kunnen
veel doen om hun gemeente proper en aangenaam te houden. Veel inwoners spannen zich al in om hun
eigendom en hun straat proper te houden en te verfraaien. Zij verfraaien hun tuinen en gevels met
mooie bloemperken en door het planten van decoratieve struiken en heesters...Deze inwoners geven
het goede voorbeeld om het straatbeeld te verfraaien. Het is ook een bewezen feit dat een propere en

fraaie aanblik anderen ertoe aanzet om de omgeving proper te houden en hen zelfs motiveert hun
tuinen en gevels te decoreren.
Het zou goed zijn als het bestuur deze mensen een duwtje in de rug zou geven om onze gemeente een
mooier aanzien te geven.
Een 'bebloemingswedstrijd' is een mooi instrument om de inwoners te motiveren.
Deze wedstrijd zou moeten lopen van het vroege voorjaar tot de late herfst. De bewoners die willen
meedoen aan deze wedstrijd moeten zich inschrijven en een jury zou gedurende de wedstrijdperiode
alle ingeschreven projecten moeten beoordelen.
De drie beste projecten zouden beloond kunnen worden met de gemeentelijke waardebon die besteedt
kan worden bij onze lokale handelaars of een eventuele andere beloning.
Dit initiatief gaat het bestuur weinig kosten, maar de visuele opbrengst zou enorm kunnen zijn.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Bart Nevens, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody
Debaetselier, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Kristof Van Roey, Hans Vanhoof, An
Verdeyen, Chris Wynants
- stemmen tegen: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Lia
Vandeven, Maarten Willems, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla
Langmans
Besluit: met 11 stemmen voor en 16 stemmen tegen
Er zal een 'bebloemingswedstijd' georganiseerd worden vanaf dit voorjaar. Daarvoor zullen de nodige
middelen, voor promotie en prijzen, ter beschikking gesteld worden.

48/6. Aanschaf papiercontainers
Toelichting
Om tegemoet te komen aan de vraag van veel van onze inwoners en tevens naar analogie met onze
buurgemeente Bertem stellen we voor om op vrijwillige basis gele containers ter beschikking te stellen
van onze inwoners.
Het inzamelen wordt een stuk makkelijker. Er komen geen dozen of touw meer aan te pas. De ophalers
zullen de gevolgen het meeste voelen omdat hun rug een pak minder belast wordt. Geen papier meer
op de straten na een storm of stevige windvlaag (waaivuil).
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Bart Nevens, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody
Debaetselier, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Kristof Van Roey, Hans Vanhoof, An
Verdeyen, Chris Wynants
- stemmen tegen: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Lia
Vandeven, Maarten Willems, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla
Langmans
Besluit: met 11 stemmen voor en 16 stemmen tegen
Mogelijkheid tot het huren van een container van 40l, 120l, 240l of 1100l voor het ophalen van papier
en karton. Voor de inwoners van Kortenberg worden deze containers tegen een schappelijke huurprijs
(en op vrijwillige basis) ter beschikking gesteld.
Per particulier zal er per ophaalbeurt en per aansluitpunt max 1 container voor karton en papier
worden aangeboden. Voor niet-particulieren wordt dit beperkt tot maximaal 2 containers voor papier
en karton.

49.

Notulen

Gezien er geen opmerkingen werden gemaakt over de notulen van de vergadering van de
gemeenteraad van 11.02.2019, worden deze notulen conform art. 32 van het huishoudelijk reglement,
als goedgekeurd beschouwd.

L. CEUPPENS
algemeen directeur

A. VAN DE CASTEELE
voorzitter

