ZITTING VAN 6 MEI 2019
AANWEZIG: Ann Van de Casteele, voorzitter; Alexandra Thienpont, burgemeester; David
Haelterman, Kristien Goeminne, Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim
Moons, schepenen; 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, raadsleden; Leen Ceuppens, algemeen directeur.

Raadslid Bart Nevens laat zich verontschuldigen.
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OPENBARE ZITTING

1.

Toekenning eretitel van het ambt van burgemeester aan de heer Chris Taes: kennisname

Gelet op het schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 05.04.2019 betreffende gemeente
Kortenberg – Verzoek tot toekenning van de eretitel van het ambt van burgemeester aan de heer Chris
Taes;
Gelet op het ministerieel besluit houdende de verlening van de eretitel van het ambt van burgemeester
van de gemeente Kortenberg aan de heer Chris Taes d.d. 04.04.2019;
Besluit:
De gemeenteraad neemt kennis van de toekenning van de eretitel van het ambt van burgemeester aan
de heer Chris Taes.
172.4

2.

Proces-verbaal samenstelling politieraad HerKo: kennisname

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 proces-verbaal van de politieraad van 14 februari 2019 houdende de samenstelling van de
politieraad, van de verkiezing van de leden van de politieraad, van het onderzoek inzake de
verkiesbaarheidsvoorwaarden, van het onderzoek inzake de mogelijke onverenigbaarheden en van de
eedaflegging van de verkozenen;
neemt kennis:
van de samenstelling van de politieraad, van de verkiezing van de leden van de politieraad, van het
onderzoek inzake de verkiesbaarheidsvoorwaarden, van het onderzoek inzake de mogelijke
onverenigbaarheden en van de eedaflegging van de verkozenen, zoals omschreven in het procesverbaal van de politieraad van 14 februari 2019.
580.72

3.

Goedkeuring huishoudelijk reglement: kindergemeenteraad

Gelet op de bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 6 november 2017 houdende definiëring begrip dagelijks
bestuur: wijziging;
Overwegende dat de (her)oprichting van de kindergemeenteraad een middel is om kinderen
participatief te betrekken bij het gemeentebeleid;
Overwegende dat met de goedkeuring van onderstaand huishoudelijk reglement van de
kindergemeenteraad ook de verdere voorbereidingen en de installatie van deze raad worden
goedgekeurd;
Overwegende dat de zes basisscholen bevestigd hebben mee hun schouders onder dit project te willen
zetten en het bestaan van de Kindergemeenteraad in september 2019 mee kenbaar te willen maken in
de klassen;
Overwegende dat de gepaste kredieten in het budget zijn ingeschreven met de actie
1419.001.014.001.002 en registratiesleutel 60106000/070900 ‘Organiseren kindergemeenteraad’;
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, 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 gaat akkoord met de organisatie en installatie van een kindergemeenteraad in
Kortenberg en keurt het huishoudelijk reglement van de kindergemeenteraad goed. Het huishoudelijk
reglement maakt integraal deel uit van dit besluit.
Artikel 1: Erkenning
De gemeenteraad ging bij de zitting van 06.05.2019 akkoord met de oprichting en de uitbouw van een
permanente kindergemeenteraad.
Deze erkenning houdt in dat het gemeentebestuur de kindergemeenteraad ondersteunt door:
1. Op de gemeentelijke begroting jaarlijks een bedrag in te schrijven voor de financiering van de
werking van de kindergemeenteraad. De controle op de aanwending van dit budget zal
gebeuren door het college van burgemeester en schepenen.
2. Administratieve en logistieke ondersteuning door de gemeentelijke diensten te verzorgen
alsook door een jeugdconsulent ter beschikking te stellen voor het bijwonen van de
vergaderingen van de kindergemeenteraad en om de taak van secretaris waar te nemen.
Artikel 2: Zetel
De kindergemeenteraad heeft zijn zetel op het administratief centrum, Dr. V. De Walsplein 30, 3070
Kortenberg.
Artikel 3: Doel
De kindergemeenteraad heeft tot doel:
1. kinderen en jongeren van de gemeente betrekken bij het beleid door hen de kans te geven om
hun ideeën, wensen en opmerkingen kenbaar te maken.
2. kinderen en jongeren van de gemeente al spelenderwijs een aantal vaardigheden bijbrengen
zoals samen overleggen, spreken in het openbaar, constructief luisteren naar elkaar, elkaars
mening respecteren, vergaderingen leiden, oplossingen zoeken voor concrete problemen,
voorstellen uitwerken en compromissen sluiten met elkaar. Aansluitend leren ze een bredere
kijk ontwikkelen doordat ze in contact komen met andere kinderen, andere wensen en andere
meningen.
3. kinderen en jongeren kennis laten maken met het functioneren van de democratie in het
algemeen en de werking van het gemeentelijk beleid in het bijzonder.
4. kinderen en jongeren van de gemeente betrekken bij haar werking en haar initiatieven.
5. een band scheppen tussen de gemeente en de kinderen van de lagere school en tussen de
kinderen en de betrokken scholen onderling.
6. kinderen laten proeven van het opnemen van een maatschappelijk engagement.
Artikel 4: Samenstelling
De kindergemeenteraad is samengesteld uit stemgerechtigde leden en niet-stemgerechtigde leden.
A. STEMGERECHTIGDE LEDEN
1. Woonplaats
Alleen kinderen en jongeren woonachtig in de gemeente Kortenberg kunnen lid worden van de
kindergemeenteraad.
2. Leeftijd
Enkel kinderen en jongeren van het 4de, 5de en 6de leerjaar van de lagere school en het 1ste en 2de
jaar van de middelbare school komen in aanmerking om zich kandidaat te stellen.
3. Duur van het mandaat

Eén schooljaar, van september tot en met juni.
4. Aantal bijeenkomsten per jaar
Minimum vier bijeenkomsten per jaar.
5. Aantal stemgerechtigde leden
Kortenberg telt zes basisscholen. Elke school mag vier geïnteresseerde kinderen afvaardigen om in de
kindergemeenteraad te zetelen. Deze leerlingen krijgen les in het 4de, 5de of 6de leerjaar.
Kortenberg telt vier deelgemeenten. Elke deelgemeente mag vier geïnteresseerde jongeren afvaardigen
om in de kindergemeenteraad te zetelen. Deze leerlingen krijgen les in het 1ste of 2de middelbaar en
zijn woonachting in Kortenberg.
B. NIET-STEMGERECHTIGDE LEDEN
1. Een volwassen secretaris woont de zitting bij. Deze secretaris is een medewerker van de dienst
Jeugd.
2. Eén of meerdere vrijwilligers die onbezoldigd optreden als objectieve moderators.
3. De kindergemeenteraad kan op zijn vergaderingen andere mensen uitnodigen die meer weten over
een bepaald onderwerp dat besproken wordt op de kindergemeenteraad. Zij wonen de vergadering van
de kindergemeenteraad bij met raadgevende stem.
6. Einde lidmaatschap
Aan het lidmaatschap van de stemgerechtigde leden van de kindergemeenteraad komt een einde :
- door ontslag van de betrokkene;
- bij het verstrijken van de termijn van het schooljaar.
Artikel 5: Rechten en plichten van de stemgerechtigde leden
1) Plichten
1. akkoord gaan met de doelstellingen van de kindergemeenteraad en er zich willen voor inzetten
om ze te bereiken.
2. telkens naar de vergaderingen van de kindergemeenteraad komen.
3. proberen andere kinderen te helpen wanneer ze vragen hebben over een agendapunt van de
kindergemeenteraad of ze informatie geven over de kindergemeenteraad.
2) Rechten
1. spreek- en stemrecht op alle vergaderingen van de kindergemeenteraad.
Artikel 6: Werking
1. De kindergemeenteraad vindt plaats op een woensdagnamiddag van 14 tot 16 u. of een
zaterdagvoormiddag van 10 tot 12 u. De kindergemeenteraadsleden zullen tijdig opgeroepen worden
om deel te nemen aan de zitting. De agenda wordt telkens meegestuurd met de uitnodiging.
2. De verslagen worden door de dienst Jeugd opgevolgd en op regelmatige basis gebundeld en aan het
college van burgemeester en schepenen overgebracht.
3. Alle briefwisseling van de kindergemeenteraad gebeurt vanuit de dienst Jeugd en/of de vrijwilligers
die de kindergemeenteraad begeleiden.
Artikel 7: Ontbinding
De kindergemeenteraad is opgericht voor onbepaalde duur en kan te allen tijde worden ontbonden.
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 juni 2019.
147.1

4.

Zefier: gewone algemene vergadering (jaarvergadering) van 13 juni 2019 – vaststelling mandaat

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 uitnodiging bij brief van 18 maart 2019 tot de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering) van de cvba Zefier van 13 juni 2019 met bijhorende agenda en bijlagen;
Gelet op de agenda van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) van de cvba Zefier van
13 juni 2019:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017-2018
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2017-2018
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2017-2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en
toelichting)
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
5. Statutaire benoemingen;
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, 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 gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) van de cvba Zefier van 13 juni 2019:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2017-2018
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2017-2018
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2017-2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en
toelichting)
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
5. Statutaire benoemingen.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) van de cvba Zefier van 13 juni 2019, wordt opgedragen zijn/haar
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormeld artikel 1 van onderhavig besluit, 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 cvba Zefier op mailadres
info@zefier.be.
901

5.

IGO: algemene vergadering van 28 juni 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 4 maart 2019 voor de algemene vergadering van IGO van 28 juni 2019
met bijhorende agenda en bijlagen;

Gelet op de agenda van de algemene vergadering van IGO van 28 juni 2019:
1. Goedkeuring statutenwijziging
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, 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 dienstverlenende vereniging IGO van 28 juni 2019:
1. Goedkeuring statutenwijziging.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering
van de dienstverlenende vereniging IGO van 28 juni 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.
901

6.

Dijle-Zennebekken: goedkeuring deelname en aanstelling vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het bekkenbestuur

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 houdende het integraal waterbeleid (gecoördineerd op 15 juni
2018 in het nieuwe ‘Waterwetboek’) dat het integraal waterbeleid in Vlaanderen regelt evenals de
samenstelling en de werking van de bekkenbesturen;
Gelet op het schrijven van de provinciegouverneur, voorzitter van het bekkenbestuur DijleZennebekken, van 14 februari 2019 houdende de vraag tot afvaardiging van een gemeentelijk
mandataris in het bekkenbestuur, waarvan de gemeente Kortenberg deel uitmaakt;
Overwegende dat Vlaanderen voor het integraal waterbeleid opgedeeld is in 11 bekkens waarbij de
gemeente Kortenberg deel uitmaakt van het Dijle-Zennebekken;
Overwegende dat elke gemeente, waarvan het grondgebied geheel of gedeeltelijk deel uitmaakt van
het bekken, een vertegenwoordiger, en plaatsvervanger, heeft in het bekkenbestuur;
Overwegende dat er enkel een mandataris kan afgevaardigd worden: de burgemeester, een schepen of
een lid van de gemeenteraad;
Overwegende dat het bekkenbestuur één keer per jaar vergadert;
Overwegende dat het bekkenbestuur tot taak heeft:
1. Het bekkensecretariaat te organiseren en aan te sturen
2. Het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan goed te keuren,
rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht en met de resultaten
van het openbaar onderzoek, vermeld in artikel 1.6.2.5, binnen een termijn van 90 dagen na het

afsluiten van het openbaar onderzoek en uiterlijk vier maanden voor het begin van de periode waarop
het stroomgebiedbeheerplan betrekking heeft;
3. Het ontwerp van het bekkenspecifieke deel van een wateruitvoeringsprogramma goed te keuren,
rekening houdend met het advies dat de bekkenraad daarover heeft uitgebracht;
4. Advies verlenen over de waterbeleidsnota en de documenten vermeld in artikel 1.6.2.5, §1;
5. Advies te verlenen over het ontwerp van zoneringsplan, vermeld in artikel 9, §3, van het besluit van
de Vlaamse regering van 10 maart 2006 houdende de veststelling van de regels voor de scheiding
tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de
zoneringsplannen;
6. Advies te verlenen over:
a) ontwerpen van investeringsprogramma’s met een rechtstreekse invloed op de watersystemen;
b) ontwerpen van investeringsprogramma’s over openbare rioleringen en groot- en kleinschalige
rioolwaterzuiveringsinstallaties;
7. Het voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van de waterwegen en de onbevaarbare
waterlopen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en efficiënter beheer te realiseren;
8. Indien gewenst, de toelichting en/of bespreking van belangrijke projecten of intenties binnen het
bekken te agenderen;
Gelet op de stemming bij handopsteking over de deelname van de gemeente in het Dijle-Zennebekken
onder het voorzitterschap van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant;
- 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, 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-vertegenwoordiger:
Gelet op de geheime stemming:
- Aantal stembriefjes: 26
- Stef Ryckmans: 16 stemmen
- Marinus van Greuningen: 10 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 0
- Aantal blanco stemmen: 0
Gelet op de voorgedragen kandidaat-plaatsvervangend vertegenwoordiger:
Gelet op de geheime stemming:
- Aantal stembriefjes: 26
- Kristien Goeminne: 18 stemmen
- Marinus van Greuningen: 8 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 0
- Aantal blanco stemmen: 0
Besluit:
Artikel 1: De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de deelname van de gemeente in het DijleZennebekken onder voorzitterschap van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.
Artikel 2: Stef Ryckmans wordt met 16 stemmen aangesteld als vertegenwoordiger voor het
bekkenbestuur van het Dijle-Zennebekken.
Artikel 3: Kristien Goeminne wordt met 18 stemmen aangesteld als plaatsvervangend
vertegenwoordiger voor het bekkenbestuur van het Dijle-Zennebekken.
Artikel 4: De aanstellingen zijn 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 5: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van deze
beslissing en kennisgeving aan het bekkensecretariaat Dijle-Zennebekken
(secretariaat_dijlezenne@vmm.be) of Diestsepoort 6, bus 73 te 3000 Leuven.
901

7.

Regionaal Landschap Dijleland vzw: aanstelling afgevaardigden en plaatsvervangend
afgevaardigden in de Algemene vergaderingen

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Regionaal Landschap Dijleland vzw;
Gelet op de brief van Regionaal Landschap Dijleland vzw (RLD) van 28 januari 2019 houdende
vernieuwing afgevaardigden en bestuursleden;
Overwegende dat RLD aanraadt om minstens de schepen van Leefmilieu en de milieu- of
duurzaamheidsambtenaar af te vaardigen;
Overwegende dat indien de milieuambtenaar niet wordt afgevaardigd door de gemeente, deze wel
automatisch wordt opgenomen in de Algemene vergaderingen als adviserend lid, dus zonder
stemrecht;
Overwegende dat de vergaderfrequentie van de Algemene vergaderingen 1 à 2 keer per jaar bedraagt
en dat er geen zitpenningen worden uitgekeerd;
Overwegende dat de gemeente 2 effectieve leden en 2 plaatsvervangers kan aanstellen;
Gelet op de voorgedragen kandidaat-effectief afgevaardigde 1:
Gelet op de geheime stemming:
- Aantal stembriefjes:26
- Kristien Goeminne: 21 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 1
- Aantal blanco stemmen: 4
Gelet op de voorgedragen kandidaat-effectief afgevaardigde 2:
Gelet op de geheime stemming:
- Aantal stembriefjes: 26
- Marinus van Greuningen: 8 stemmen
- Maarten Willems: 15 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 0
- Aantal blanco stemmen: 3
Gelet op de voorgedragen kandidaat-plaatsvervangend afgevaardigde 1:
Gelet op de geheime stemming:
- Aantal stembriefjes: 26
- René De Becker: 17 stemmen
- Marinus van Greuningen: 8 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 1
- Aantal blanco stemmen: 0
Gelet op de voorgedragen kandidaat-plaatsvervangend afgevaardigde 2:
Gelet op de geheime stemming:
- Aantal stembriefjes: 26
- David Haelterman: 16 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 3
- Aantal blanco stemmen: 7
Besluit:
Artikel 1: Kristien Goeminne wordt met 21 stemmen aangesteld als effectief afgevaardigde 1 in de
Algemene vergaderingen van Regionaal Landschap Dijleland vzw, Interleuvenlaan 64 te 3001 Leuven.

Artikel 2: Maarten Willems wordt met 15 stemmen aangesteld als effectief afgevaardigde 2 in de
Algemene vergaderingen van Regionaal Landschap Dijleland vzw, Interleuvenlaan 64 te 3001 Leuven.
Artikel 3: René De Becker wordt met 17 stemmen aangesteld als plaatsvervangend afgevaardigde 1 in
de Algemene vergaderingen van Regionaal Landschap Dijleland vzw, Interleuvenlaan 64 te 3001
Leuven.
Artikel 4: David Haelterman wordt met 16 stemmen aangesteld als plaatsvervangend afgevaardigde 2
in de Algemene vergaderingen van Regionaal Landschap Dijleland vzw, Interleuvenlaan 64 te 3001
Leuven.
Artikel 5: De aanstellingen zijn in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum
van 1 maart 2019.
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8.

Demer en Dijle nv: 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 kredietmaatschappij Demer en Dijle nv;
Overwegende dat de gemeente een afgevaardigde en plaatsvervanger kan aanstellen voor de Algemene
vergaderingen;
Gelet op de voorgedragen kandidaat-afgevaardigde:
Gelet op de geheime stemming:
- Aantal stembriefjes: 26
- Frie De Greef: 18 stemmen
- Marinus van Greuningen: 8 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 0
- Aantal blanco stemmen: 0
Gelet op de voorgedragen kandidaat-plaatsvervangend afgevaardigde:
Gelet op de geheime stemming:
- Aantal stembriefjes: 26
- Gabriëla Langmans: 17 stemmen
- Marinus van Greuningen: 9 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 0
- Aantal blanco stemmen: 0
Besluit:
Artikel 1: Frie De Greef wordt met 18 stemmen aangesteld als afgevaardigde in de Algemene
vergaderingen van Demer en Dijle nv, Naamsesteenweg 142 te 3001 Leuven.
Artikel 2: Gabriëla Langmans wordt met 17 stemmen aangesteld als plaatsvervangend afgevaardigde
in de Algemene vergaderingen van Demer en Dijle nv, Naamsesteenweg 142 te 3001 Leuven.
Artikel 3: De aanstellingen zijn 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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9.

Interlokale vereniging sportregio Dijle & Hageland: verlenging samenwerking, goedkeuring
jaarverslag en jaarrekening 2018

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 houdende de intergemeentelijke
samenwerking (samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid);
Gelet op de overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale vereniging “Sportregio Dijle &
Hageland” goedgekeurd op de gemeenteraad van 04/12/2017;
Gelet op de jaarrekening en het jaarverslag betreffende werkjaar 2018 en de begroting betreffende
werkjaar 2019 van interlokale vereniging “Sportregio Dijle & Hageland”; goedgekeurd op het
beheerscomité van 11/02/2019;
Gelet op artikel 3 uit de overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale vereniging
“Sportregio Dijle & Hageland” goedgekeurd op de gemeenteraad van 04/12/2017 waarin staat dat
uittreden uit deze ILV enkel kan gedurende de eerste 6 maanden van elke nieuwe legislatuur van de
gemeenteraden. De opzeg gaat in op 1 januari van het jaar daaropvolgend;
Overwegende dat deze ILV een meerwaarde is voor het Kortenbergs sportbeleid en ervoor gekozen
wordt om hier mee verder te gaan;
Overwegende de bijdrage van 6170,28 euro voor werkjaar 2019 en het daarvoor voorziene budget op
actie 1419/001/013/003/003 en registratiesleutel 61599999/074000 ‘Gemeentelijke bijdrage aan de
sportregio’;
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, 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 jaarrekening van interlokale vereniging “Sportregio Dijle & Hageland” betreffende
werkjaar 2018 goed te keuren.
Artikel 2: Het jaarverslag van interlokale vereniging “Sportregio Dijle & Hageland” betreffende
werkjaar 2018 goed te keuren.
Artikel 3: De huidige samenwerking wordt verlengd voor deze legislatuur tot en met 31 december
2024.
Artikel 4: De schepen bevoegd voor sport af te vaardigen in het beheerscomité.
Artikel 5: De sportfunctionaris, Wim Huygen, toe te wijzen aan de werkgroep “Sportregio Dijle &
Hageland” en af te vaardigen op alle vergaderingen en sportpromotionele activiteiten van deze
Sportregio.
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10.

Vervoerregio Leuven: toetreden tot vervoerregioraad

Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 21 december 2018 van het ontwerp van decreet
betreffende de basisbereikbaarheid;
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 van de indeling van het
grondgebied van het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze vervoerregio’s;
Gelet dat bij die afbakening de gemeente Kortenberg deel uitmaakt van de vervoerregio Leuven;
Gelet op artikel 40 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

Overwegende dat er voor iedere vervoerregio een regionaal mobiliteitsplan dient te worden
opgemaakt;
Overwegende dat de opmaak en goedkeuring van dit plan een taak is van de op te richten
vervoerregioraad die per vervoerregio als overlegorgaan opgericht wordt;
Overwegende dat de gemeenten behorende tot de vervoerregio via deze vervoerregioraad op deze
wijze integraal en rechtstreeks betrokken worden bij het uittekenen van het mobiliteitsbeleid voor de
regio;
Overwegende dat zij daar onder andere een belangrijke rol krijgen in de gelaagde organisatie van het
openbaar vervoer, de synchromodaliteit en de combimobiliteit, het prioriteren, opvolgen en evalueren
van maatregelen inzake verkeersveiligheid alsook doorstroming, het bepalen van het bovenlokaal
functioneel fietsroutenetwerk, met uitzondering van fietssnelwegen, het advies geven aan de
gewestelijke overheden bij de opmaak van het Geïntegreerd Investeringsprogramma en het prioriteren,
opvolgen en evalueren van regionale mobiliteitsprogramma’s en -projecten die van strategisch belang
zijn op het niveau van de vervoerregio;
Overwegende dat het engagement voor de gemeente het volgende inhoudt: actief participeren aan de
werking en de overlegmomenten van de vervoerregioraad, beschikbare informatie delen (o.m. uit het
eigen mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering van concrete acties;
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, 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 schepen bevoegd voor Mobiliteit is de vertegenwoordiger van de gemeente in de
Vervoerregioraad van de vervoerregio Leuven. Als plaatsvervanger wordt de schepen van Ruimtelijke
Ordening aangeduid.
Artikel 2: De mobiliteitsambtenaar is de ambtelijke vertegenwoordiger van de gemeente in de
vervoerregio Leuven. De ambtelijke vertegenwoordiger is gemachtigd de vergaderingen van
werkgroepen bij te wonen. Als plaatsvervanger wordt de omgevingsambtenaar aangeduid.
Artikel 3: De gemeente engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het mobiliteitsplan van
de vervoerregio Leuven. Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld voor de opmaak van het
gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld van de
vervoerregioraad in functie van de opmaak van het mobiliteitsplan voor de vervoerregio en/of voor de
voorbereiding van concrete projecten.
Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Artikel 5: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van de vervoerregio Leuven
(Diestsepoort 6 bus 82, 3000 Leuven).
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11.

Betaalbaar wonen Kortenberg West: aanpassen aanpak en stappenplan

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 8 januari 2018 waarin de aanpak en het stappenplan van het
betaalbaar woonproject Kortenberg West werd goedgekeurd;

Overwegende dat deze beslissing voorziet in een advies- en participatietraject bij de keuze van het
ontwerpteam, de opmaak van een principieel akkoord (PRIAK), de opmaak van een ruimtelijk
uitvoeringsplan (RUP) en de aanvraag van de noodzakelijke omgevingsvergunningen;
Overwegende dat de deputatie voor de beoordeling van aanvragen voor een PRIAK het
‘kortetermijnkader voor de woonuitbreidingsgebieden’ uit 2015 hanteert;
Overwegende dat voor woonuitbreidingsgebieden in het arrondissement Leuven geldt dat enkel een
PRIAK mogelijk is binnen een stedelijk gebied en indien het om een sociale woonontwikkeling gaat;
Overwegende dat in 2017 bij de goedkeuring van de krachtlijnen van de Visienota Ruimte daaraan
werd toegevoegd dat een ontwikkeling ook kan overwogen worden voor gemengde projecten indien
dit noodzakelijk is voor het behalen van het bindend sociaal objectief (BSO), indien het aantal private
woningen de taakstelling niet overschrijdt en mits inachtname van de de kwalitatieve
randvoorwaarden;
Overwegende dat het voorgestelde project bestaat uit 25 % sociaal woonaanbod en 75% bescheiden
woonaanbod dat past in een doelgroepenbeleid;
Overwegende dat de provincie reeds een positief advies gaf voor het on hold gezette ruimtelijk
uitvoeringsplan Vierhuizen;
Overwegende dat uit een informeel advies d.d. 11 februari 2019 van de dienst ruimtelijke planning van
de provincie Vlaams-Brabant blijkt dat volgende bemerkingen moeten in rekening worden gebracht:
de voorziene gemeentelijke kavels dienen eveneens gebruikt te worden voor het realiseren van een
bescheiden woonaanbod, voor de ontwikkeling langs de Sterrebeeksesteenweg zou geen PRIAK
kunnen verleend worden en de gehele ontwikkeling dient nog getoetst te worden aan een kwalitatief
kader, met de realisatie van open ruimte, zachte mobiliteit en minimale verharding en wegenis als
belangrijke elementen;
Overwegende dat betaalbaar wonen een belangrijke doelstelling is van het gemeentebestuur;
Overwegende dat het gemeentebestuur ertoe gehouden is het bindend sociaal objectief (BSO) inzake
huisvesting te bereiken;
Overwegende dat woonuitbreidingsgebieden in aanmerking komen om projecten voor betaalbaar
wonen te realiseren, vermits dit soort gebieden alleen kunnen ontwikkeld worden voor sociale
doeleinden én op voorwaarde dat het gemeentebestuur hiervoor zijn akkoord geeft;
Overwegende dat het gemeentebestuur bereid is de gemeentelijke kavels te ontwikkelen als
bescheiden woonaanbod dat past in een doelgroepenbeleid;
Overwegende dat de projectpartners SWaL en Vlabinvest zich akkoord hebben verklaard om de
gemeentelijke kavels te ontwikkelen als bescheiden woonaanbod dat past in een doelgroepenbeleid;
Overwegende dat de rest van het projectgebied een bindende bestemming als groenzone zal krijgen;
Overwegende dat door de voorwaarden vermeld in het informeel advies d.d. 11 februari 2019 van de
dienst ruimtelijke planning van de provincie Vlaams-Brabant, het projectgebied kan ontwikkeld
worden conform artikel 5.6.6 van het VCRO;
Gelet op artikel 5.6.6 van het VCRO kan SWaL als sociale woonorganisatie het hele betrokken
woonuitbreidingsgebied ontwikkelen zonder PRIAK;
Overwegende dat een PRIAK geen meerwaarde biedt voor de ontwikkeling van het
woonuitbreidingsgebied en dat men na de aanduiding van het ontwerpteam onmiddellijk kan starten
met de opmaak van een RUP;
Overwegende dat de aanpassing van het stappenplan geen impact heeft op het aantal
inspraakmomenten gezien er een openbaar onderzoek verbonden is aan de procedure voor een RUP en
bij de aanvraag van een omgevingsvergunning;
Overwegende dat deze aanpassing van het plan van aanpak, een snellere realisatie van het woonproject
ten goede komt;
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
- stemmen tegen: Marinus van Greuningen
- onthouden zich: Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Kristof Van Roey, Hans
Vanhoof, Chris Wynants

Besluit: met 19 stemmen voor, 1 stem tegen en 6 onthoudingen
Artikel 1: De gemeenteraad verklaart zich akkoord dat het volledige projectgebied Kortenberg West
wordt ontwikkeld voor sociaal woonaanbod en bescheiden woonaanbod dat past in een
doelgroepenbeleid.
Artikel 2: De gemeenteraad verklaart zich akkoord met het voorgestelde stappenplan waarbij er geen
PRIAK wordt aangevraagd en na de keuze van het ontwerpteam gestart wordt met de opmaak van een
RUP gevolgd door de aanvraag van omgevingsvergunningen.
Artikel 3: Deze gemeenteraadsbeslissing vervangt de beslissing d.d. 8 januari 2018 ‘Betaalbaar wonen
Kortenberg West, goedkeuring aanpak en stappenplan’.
625

12.

Samenwerkingsovereenkomst tussen IGO DIV, de gemeente en het Welzijnshuis met
betrekking tot het Energiehuis

Gelet op de bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 8.2.2., ingevoegd bij het decreet van 19 december
2014 en gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015, artikel 8.3.1/1, ingevoegd bij het decreet van
17 februari 2017, artikel 8.3.3, artikel 8.4.1, gewijzigd bij het decreet van 20 december 20163, artikel
8.4.2, ingevoegd bij het decreet van 17 februari 2017, artikel 9.1.1, 9.1.2 en 9.1.3, hersteld bij het
decreet van 16 november 2018;
Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010;
Overwegende dat het besluit 2012/21/EU van de Europese Commissie van 20 december 2011
betreffende de toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan
bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen van
toepassing is op de vergoedingen die in dit besluit vervat zijn;
Gelet op de voorwaarden en taken voor de energiehuizen zoals bepaald in het Energiebesluit van 19
november 2010 en latere wijzigingen;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 met betrekking tot de wijziging
van de energielening en de uitbreiding van de taakstelling van de Vlaamse Energiehuizen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 3 december 2012 waarin de
samenwerkingsovereenkomst tussen IGO en de gemeente betreffende het Fonds ter Reductie van de
Globale Energiekost (FRGE), thans Vlaamse energielening, werd goedgekeurd;
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad d.d. 6 februari 2013 houdende toetreding FRGE-lening;
Gelet op de ondertekening van de overeenkomst tussen gemeente, OCMW en IGO betreffende het
project van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) op 06 februari 2013;
Gelet op de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen IGO DIV, de gemeente en het OCMW m.b.t.
het Energiehuis;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering inzake lokaal woonbeleid van 16 november 2018
waarin werd bepaald dat de gemeenten conform artikel 28, §1 van de Vlaamse Wooncode de regierol
krijgen voor het woonbeleid op hun grondgebied;
Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering inzake lokaal woonbeleid van
16 november 2018 m.b.t. de Vlaamse beleidsprioriteiten en opdrachten van de gemeenten op het vlak
van wonen;
Gelet op artikel 8, §4 van hoofdstuk 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 november
2018 waarin is bepaald dat de gemeenten een partnerschap dienen aan te gaan met het lokaal actieve
Energiehuis;
Overwegende dat een Energiehuis rechtspersoonlijkheid en een erkenning als kredietverstrekker en
daartoe specifiek opgeleide en gecertifieerde medewerkers dient te hebben;

Overwegende dat IGO DIV over de nodige erkenningen beschikt en optreedt als Energiehuis voor alle
gemeenten uit het arrondissement Leuven;
Overwegende dat de uitvoering van de overeenkomst ingaat op 1 januari 2019 voor maximum 10 jaar
en dat deze jaarlijks opzegbaar is mits inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden voor het
einde van elk werkingsjaar;
Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst tussen IGO DIV en de gemeente vervalt bij het
vervallen van de samenwerkingsovereenkomst inzake het Energiehuis tussen IGO DIV en het Vlaams
Energie Agentschap (VEA);
Overwegende dat Vlaanderen aan de inwoners van de bij het Energiehuis aangesloten gemeenten
goedkope leningen kan aanbieden voor energiebesparende maatregelen in hun woning, voor zover ze
behoren tot de in het besluit omschreven doelgroep;
Overwegende dat het Energiehuis bijkomende subsidies kan aanvragen binnen het kader van
vernieuwende en experimentele activiteiten zoals vermeld in Art. 7.9.3/2 §1 van het Besluit van de
Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de
Energiehuizen;
Overwegende dat inwoners graag hun woning energiezuiniger willen maken, maar dat ze niet allemaal
over de nodige middelen beschikken om de nodige werken te laten uitvoeren;
Overwegende dat de gemeente via de samenwerkingsovereenkomst met het Energiehuis ook voldoet
aan de vraag van de verschillende overheden om energiebesparende maatregelen te stimuleren;
Overwegende dat het Energiehuis naast het verstrekken van een Vlaamse energielening instaat voor de
uitvoering van de in het Energiebesluit vastgelegde basistaken voor de Energiehuizen;
Overwegende dat het Energiehuis van IGO DIV lokale partnerschappen kan aangaan m.b.t. de
gedeeltelijke uitvoering van basistaken zoals vermeld art. 8, onderafdeling II. §1 en §2 in het Besluit
van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 tot wijziging van het Energiebesluit van 19
november 2010, wat betreft de energiehuizen;
Overwegende dat het Energiehuis van IGO DIV volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van
14 december 2018 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, enerzijds vergoedingen
ontvangt voor het verstrekken en beheren van energieleningen en anderzijds vergoedingen ontvangt
voor de uitvoering van de basistaken;
Overwegende dat aan de uitvoering van het basistakenpakket van het Energiehuis geen restkost
verbonden is;
Overwegende dat wanneer het basistakenpakket van het Energiehuis wordt uitgebreid, dit
voorafgaandelijk aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd en de nodige budgetten zullen worden
voorzien in de begroting;
Overwegende dat de Vlaamse Regering verwacht dat het Energiehuis de streefwaarden en mijlpalen
voor de prestaties die verbonden zijn aan de basistaken weergeeft in een meerjarig perspectief en deze
opneemt in een addendum bij de bestaande of nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams
Energie Agentschap;
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, 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 bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen IGO DIV, de gemeente en het
Welzijnshuis betreffende de Vlaamse energielening en het Energiehuis, wordt herbevestigd via de
ondertekening van een nieuwe overeenkomst waarin IGO DIV het lokale Energiehuis is en naast het
verstrekken van de Vlaamse energielening voor de doelgroep ook instaat voor de uitvoering van de
nieuwe basistaken voor de Energiehuizen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van
14 december 2018 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010. In overleg met en na
goedkeuring van de deelnemende gemeenten kan het Energiehuis bijkomende subsidies aanvragen bij
het Vlaams Energieagentschap voor vernieuwende en experimentele activiteiten.

Artikel 2: IGO DIV mag voor de uitvoering van de basistaken beroep doen op lokale partners en legt
de afspraken daaromtrent vast in een samenwerkingsovereenkomst met die betreffende partners. De
gemeente kan potentiële partners suggereren aan IGO DIV. Aan de uitvoering van het
basistakenpakket van het Energiehuis is geen restkost verbonden. Wanneer het basistakenpakket van
het Energiehuis wordt uitgebreid, zal dit voorafgaandelijk aan de gemeenteraad worden voorgelegd en
de nodige budgetten zullen worden voorzien in de begroting.
Artikel 3: §1. De gemeente gaat er mee akkoord dat het Energiehuis van IGO DIV de van het VEA of
via andere kanalen verkregen middelen gebruikt om te voldoen aan de minimale uitvoering van de
basistaken van het Energiehuis.
§2. De gemeente stemt er mee in dat het lokaal actieve IGS nauw samenwerkt met het Energiehuis met
het oog op het organiseren van een uniek loket waar klanten terecht kunnen voor zowel hun woon- als
energievragen.
Artikel 4: De algemeen directeur van de gemeente en de voorzitter van de gemeenteraad worden
gemachtigd om de nieuwe overeenkomst m.b.t. het Energiehuis te ondertekenen.
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13.

Ondersteuning duurzaam bouwadvies voor particulieren tot 31 december 2024

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 4 mei 2015, betreffende de ondersteuning duurzaam
bouwadvies voor particulieren tot 31 december 2018 ;
Gelet op de toekenning van een provinciale subsidie aan Dialoog vzw voor de uitvoering van een
aantal taken van het 'Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen', waaronder het geven van
duurzaam bouwadvies aan particulieren;
Overwegende dat Dialoog vzw, als kennispartner van het 'Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en
Bouwen' kwalitatief en onafhankelijk duurzaam bouwadvies geeft, gebaseerd op de Vlaamse Maatstaf
Duurzaam Bouwen;
Overwegende dat door de financiële ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant de particuliere
bijdrage voor een duurzaam bouwadvies van maximum 3 uur beperkt is tot 25 euro voor advies op
basis van plannen en 50 euro voor een advies ter plaatse (in de woning van de bouwheer);
Overwegende dat de gemeente de particuliere bijdrage op zich kan nemen en het duurzaam
bouwadvies gratis aan haar inwoners kan aanbieden;
Overwegende dat voor deze actie budget werd voorzien op actie 1419/001/008/001/005 ’Uitvoeren
specifiek project i.k.v. het verminderen van de ecologische voetafdruk’ met registratiesleutel
60010000-0329;
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, 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 gaat akkoord om duurzaam bouwadvies gratis aan te bieden aan de
inwoners van de gemeente Kortenberg voor een woning gelegen op het grondgebied van Kortenberg
tot 31 december 2024.
Artikel 2: De overeenkomst met Dialoog vzw, als partner van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam
Bouwen, betreffende de ondersteuning van duurzaam bouwadvies, wordt goedgekeurd.

Artikel 3: De gemeenteraad gaat akkoord met een subsidie van respectievelijk 25 of 50 euro per
bouwadvies voor maximaal 40 bouwadviezen per jaar en hiervoor 2000 euro te voorzien op de
gemeentelijke begroting op actie 1419/001/008/001/005 ’Uitvoeren specifiek project i.k.v. het
verminderen van de ecologische voetafdruk’ met registratiesleutel 0329/60010000.
637.9
14.

Vogelenzangstraat, riolerings- en asfalteringswerken: herbevestiging besluit goedkeuring tracé
en uitrusting wegenis

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gelet op de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (B.S 14 juli 2016);
Gelet op de wet van 16 februari 2017 houdende wijziging van de wet op de rechtsbescherming van 17
juni 2013 (B.S 17 maart 2017);
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van KB van 14 januari 2013 tot bepaling
van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (B.S. 27 juni 2017);
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen, d.d. 21.04.2010, waarbij de
opdracht voor de studie voor “Riolerings- en asfalteringswerken in verschillende straten, o.a.
Vogelenzangstraat” werd toegewezen aan Technum nv, Ilgatlaan 23 te 3500 Hasselt;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing, d.d. 07.02.2011, waarin het dossier “Riolerings- en
asfalteringswerken in verschillende straten, o.a. Vogelenzangstraat” met inbegrip van de nodige
afkoppelingen langsheen het tracé, werd toegewezen aan Aquafin, Dijkstraat 8 te 2830 Aartselaar;
Gelet op het ingediende ontwerp, opdrachtdocumenten en raming, opgesteld door het studiebureau
Technum nv, waarbij de kostprijs voor uitvoering van het project “Wegenis- en rioleringswerken
Vogelenzang” geraamd wordt op 1.266.110,58 euro, excl. btw of 1.531.993,80 euro, incl. btw;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 29.06.2015 inzake de riolerings- en asfalteringswerken
Vogelenzangstraat: goedkeuring ontwerp, opdrachtdocumenten en raming;
Gelet op de aanvraag voor het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning ingediend bij het
departement Ruimte Vlaanderen d.d. 13.05.2015 door Aquafin voor het uitvoeren van wegen- en
rioleringswerken;
Gelet op de vergunning afgeleverd d.d. 07.02.2017;
Gelet op de beroepsprocedure bij de Raad voor Vergunningenbetwisting ingediend d.d. 26.04.2017;
Gelet op de nietigverklaring van de beslissing van het departement Ruimte Vlaanderen d.d.
27.11.2018 wegens het ontbreken van een passende beoordeling;
Overwegende dat er door Aquafin een aanvraagdossier, aangevuld met een passende beoordeling,
werd ingediend bij het departement Omgeving;
Gelet op de nieuwe ontvankelijkheids- en volledigheidsverklaring d.d. 11.01.2019 van het aangepaste
aanvraagdossier;
Overwegende dat op aangeven van het departement Omgeving Vlaanderen, d.d. 17.01.2019 het
aangewezen is om voor het nieuw ingediende dossier de gemeenteraad zich opnieuw te laten
uitspreken over het tracé en de uitrusting van de wegenis, aangezien er recent een nieuwe
volledigheids- en ontvankelijkheidsverklaring werd afgeleverd door het departement Omgeving
Vlaanderen;
Overwegende dat aan het tracé en de uitrusting van de wegenis niets gewijzigd werd in het dossier
t.o.v. het dossier zoals het door de gemeenteraad op 29.06.2015 werd goedgekeurd;
- 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
- stemmen tegen: Marinus van Greuningen
- onthouden zich: Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Kristof Van Roey, Hans
Vanhoof, Chris Wynants

Besluit: met 19 stemmen voor, 1 stem tegen en 6 onthoudingen
Goedkeuring wordt herbevestigd voor het tracé en de uitrusting van de wegenis van het dossier
‘Vogelenzangstraat, riolerings- en asfalteringswerken.’
865.1

15.

Optimaliseren HST-fietsroute Kortenberg: concessie op een goed van het openbaar domein van
de NMBS

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 10.03.2014 waarbij het bestek, de raming en de
gunningswijze voor het “Aanstellen studiebureau voor het optimaliseren HST-fietsroute” werden
goedgekeurd;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 04.06.2014 waarbij de
studie gegund werd aan het studiebureau Macobo bvba, Industrieweg 45 te 3980 Tessenderlo en werd
aangesteld als ontwerper;
Gelet op de kennisgeving van dit dossier op de gemeenteraad van 6 februari 2017;
Gelet op de opdrachtdocumenten met bestek, bijbehorende bijlages, plannen en raming “Optimaliseren
HST-Fietsroute Kortenberg met referentie: MAC02174/OW2013D10” opgesteld door het
studiebureau Macobo d.d. 16/10/2017;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 6 november 2017 aangaande de goedkeuring van de
opdrachtdocumenten;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 4 mei 2018 aangaande de
gunning aan de firma Colas Harensesteenweg 100 (correspondentieadres: Nestor Martinstraat 315) te
1082 Brussel, voor uitvoering van de werkzaamheden;
Overwegende dat het nieuwe fietspad ter hoogte van het station Erps-Kwerps over de percelen, sectie
F, perceel Z/N (deel) en 458 E (deel), op eigendom van de NMBS loopt;
Gelet op het plan D5.141.034 dat omtrent deze bezetting, met een oppervlakte van 386 m², werd
opgesteld;
Gelet op het voorstel van overeenkomst voor concessie op een goed van het openbaar domein van de
NMBS, met referentie B-ST/Kortenberg/Gemeente/CT/OVR03830/09012, dat hiervoor werd
opgesteld;
Overwegende dat de overeenkomst kan afgesloten worden voor een periode van 25 jaar, ingaand vanaf
1 januari 2018 tot 31 december 2042 tegen een bezettingsvergoeding van 300 euro per jaar, gekoppeld
aan het indexcijfer, met een eerste indexatie op 1 januari 2019;
Overwegende dat er een éénmalige vergoeding van 104 euro excl. btw of 125,84 euro incl. btw dient
betaald te worden voor de bodemattesten van beide percelen;
Gelet op het krediet op actie 1419/001/009/005/001 met registratiesleutel 61002000 – 020010;
Gelet op het visum nr. 2019/69 d.d. 24.4.2019 van de financieel directeur;
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, 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
Het voorstel van contract van concessie op een goed van het openbaar domein van de NMBS, met
referentie B-ST/Kortenberg/Gemeente/CT/OVR03830/09012, dat bij onderhavige beslissing is
toegevoegd, wordt goedgekeurd.

De overeenkomst wordt afgesloten voor een termijn van 25 jaar, ingaand vanaf 1 januari 2018, tegen
een basisvergoeding van 300 euro per jaar, gekoppeld aan de index, met een eerste indexatie op 1
januari 2019.
Er wordt een éénmalige kost van 104 euro excl. btw of 125,84 euro incl. btw betaald voor de
bodemattesten voor beide percelen.
De kosten mogen afgenomen worden van het krediet voorzien op actie 1419/001/009/005/001 met
registratiesleutel 61002000 – 020010.
865.1

16.

Kennisname stappenplan samenstelling adviesraden

Naar aanleiding van de vragen die met de gemeenteraad van maart gesteld werden m.b.t. de
samenstelling van de adviesraden is het aangewezen een stand van zaken te schetsen.
Om het participatiebeleid optimaal vorm te geven en een meer uniform en samenhangend beleid te
verzekeren, wordt de werking van de adviesraden herbekeken. Bovendien dringen zich, in het kader
van geldende reglementering, voor bepaalde adviesraden aanpassingen op.
De gemeenteraad neemt kennis van het volgende stappenplan m.b.t. het opzetten van de adviesraden:
- Op maandag 13 mei 2019 zullen alle voorzitters van de bestaande adviesraden uitgenodigd worden
voor een overlegvergadering waarin de nieuwe ontwerp-richtlijnen voor de werking van de
adviesraden zullen toegelicht worden. De raden krijgen nadien de tijd om hun feedback over te maken.
- Eind mei of begin juni zal het (eventueel aangepaste) voorstel van afsprakennota m.b.t. de
adviesraden via een raadscommissie aan de gemeenteraadsleden toegelicht worden.
- Op de gemeenteraad van 24 juni 2019 zullen de raden geïnstalleerd worden. De aangepaste statuten
en huishoudelijke reglementen van de afzonderlijke raden en de overkoepelende afsprakennota zullen
worden geagendeerd.
205.9

17.

Varia: kennisname briefwisseling

De gemeenteraadsleden nemen kennis van:
a) de brief d.d. 11.03.2019 van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, met
<20>gemeenteraad – gecoro hangaar boer SALENS//26.1.39//, betreffende schending van de acte van
26 jan 39, gericht aan ieder lid van het CBS en de gemeenteraad;
b) de brief d.d. 18.03.2019 van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, met referentie vo157,
betreffende burgerl RB 22 jan 2019, gericht aan ieder lid van het CBS en de gemeenteraad;
c) de brief d.d. 21.03.2019 van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, met referentie
sobr273<11>, betreffende project “Drie Sparren” GR 5 maart 2018, gericht aan ieder lid van het CBS
en de gemeenteraad//burgemeester dr. A. Thienpont;
d) de brief d.d. 22.03.2019 van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, met referentie
sobr273<11>, betreffende project “Drie Sparren” GR 5 maart 2018, gericht aan ieder lid van het CBS
en de gemeenteraad//burgemeester dr. A. Thienpont;
e) de brief d.d. 27.03.2019 van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, met referentie <20>
gemeenteraad – gecoro hangaar boer SALENS//26.1.39// <20GR>30, betreffende valsheid in
geschrifte//mandaat pol insp Van Opstal, gericht aan burgemeester A. Thienpont en ieder lid van het
CBS en de GR;

f) de brief d.d. 05.04.2019 van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, met referentie <20>
gemeenteraad – gecoro hangaar boer SALENS//26.1.39// <20/33>, betreffende Advocaat Derveaux,
gericht aan ieder lid van het 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 17/1 op vraag van Frie De Greef namens de CD&V-fractie;
het punt 17/2 op vraag van Mia Vandervelde namens de Groen-fractie;
de punten 17/3 tot en met 17/8 op vraag van Marinus van Greuningen namens de KNV-fractie.

17/1.

Elk zijn Huis: algemene vergadering van 15 mei 2019: vaststelling mandaat

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 uitnodiging van 25 april 2019 voor de algemene vergadering der aandeelhouders van cvba
Elk zijn Huis van 15 mei 2019 met bijhorende agenda en bijlagen;
Gelet op de agenda van de algemene vergadering der aandeelhouders van cvba Elk zijn Huis van
15 mei 2019:
1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Verslag van de bedrijfsrevisor
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2018
Balans per 31.12.2018
Resultatenrekening 2018
4. Verwerking van het resultaat
5. Kwijting aan de bestuurders
6. Aanstelling en kwijting aan de commissaris-revisor
7. Statutaire benoemingen
8. Zitpenningen
9. 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, 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 der
aandeelhouders van cvba Elk zijn Huis van 15 mei 2019:
1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Verslag van de bedrijfsrevisor
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2018
Balans per 31.12.2018
Resultatenrekening 2018
4. Verwerking van het resultaat
5. Kwijting aan de bestuurders

6.
7.
8.
9.

Aanstelling en kwijting aan de commissaris-revisor
Statutaire benoemingen
Zitpenningen
Varia.

Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering
der aandeelhouders van cvba Elk zijn Huis van 15 mei 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 cvba Elk zijn Huis,
Lindeboomstraat 116 te 3080 Tervuren.
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17/2. Voorstel : meer bewoners van Kortenberg op de fiets
Inleiding
In de gemeente Kortenberg wordt ten opzichte van het Vlaams gemiddelde weinig gefietst. Zo
verplaatst bijvoorbeeld slechts 8% van de inwoners van Kortenberg zich van zijn woonplaats naar het
werk, opleiding of school via de fiets. Het Vlaams gemiddelde bedraagt 16%. Het onveiligheidsgevoel
is er ook groter. 34% van de inwoners vindt het niet veilig om te fietsen t.o.v. 28% in Vlaanderen.
Om Kortenbergenaren meer te doen fietsen is er heel wat investering nodig. Zowel beleidsmaatregelen
(fietsstraten, autoluwe kernen, zone 30, …) als infrastructurele maatregelen (afgescheiden fietspaden
waar nodig, …) en sensibiliseringsacties. Groen Kortenberg heeft naar aanleiding van de oproep Go
With The Velo nagedacht over een toffe sensibiliseringsactie, maar omdat het neutraler is als de actie
door de gemeente wordt georganiseerd, stellen we voor dat de gemeente de actie op touw zet. Groen
Kortenberg en wat vrijwilligers zullen er zeker mee hun schouders onder zetten.
Beschrijving fietsactie
De actie van Go With The Velo moet doorgaan tussen 1 juni en 31 juli. Met ‘Kortenberg Feest!’
trakteert het gemeentebestuur de inwoners elk jaar op een echt volksfeest vol leuke activiteiten en
ruimte voor ontmoeting in het park van de Oude Abdij van Kortenberg. We trachten te bereiken dat zo
veel mogelijk mensen de verplaatsing naar dit evenement met de fiets doen. Daarom zullen we mensen
oproepen om zich als fietsambassadeur voor hun straat of buurt op te geven. Deze fietsambassadeur
wordt gevraagd om een fietspool te organiseren vanuit zijn straat of buurt naar het evenement. We
voorzien voor de fietsambassadeurs een flyer om in de bussen van de buurtbewoners te steken om het
vertrekpunt en tijdstip van de fietspool bekend te maken.
We stimuleren op deze manier zowel het fietsen in de gemeente als het sociaal contact tussen inwoners
van dezelfde straat of buurt. Alle inwoners die met de fiets naar het evenement komen, krijgen een
(duurzaam, geen plastieken) fietsvlaggetje met daarop de boodschap “Kortenberg fietst!” waarmee ze
zich kunnen outen als fietser in Kortenberg.
Onderbouwing idee
In deze actie verwerken we verschillende aspecten die de inwoners kan motiveren. Gedrag wordt
immers ook in sterke mate beïnvloed door factoren buiten het individu. De fysieke, sociale,
economische en politieke context vormen samen een belangrijke determinant van gedrag. Met deze
actie zetten we vooral in op de sociale context:
- De fietspool brengt mensen vanuit dezelfde buurt bij elkaar;
- Mensen die twijfelen om met de fiets te gaan worden over de streep getrokken dankzij het
gezamenlijk initiatief;

- We vragen bekende figuren in de gemeente om zich als eerste op te geven als fietsambassadeur en
geloven dat anderen hen via die voorbeeldfunctie zullen volgen;
- Door te fietsen in groep, val je meer op en zullen mensen zich veiliger voelen onderweg.
We gaan er van uit dat mensen door de succeservaring ook later sneller de fiets zullen nemen en dat ze
inzien dat veel Kortenbergenaren vaker zouden willen fietsen.
Duurzame verankering
We kozen bewust voor een neutrale naam en symbool die kunnen overgenomen worden door de
gemeente én die kunnen gebruikt worden als overkoepelende naam voor andere acties. Zelfs indien de
gemeente nu deze actie niet kan ondersteunen, zullen we alles zodanig opzetten dat dit later wel nog
kan. De fietsactie kan later ook verder uitgewerkt worden met specifieke aandacht voor kwetsbare
groepen.
Beschrijving plan van aanpak
We maken een Facebookpagina ‘Kortenberg fietst’. Op deze Facebookpagina kunnen de
fietsambassadeurs zich inschrijven via een Google Form. Op een kaart zal visueel worden
weergegeven voor welke straten er reeds een fietsambassadeur is aangemeld en welke straten nog
kunnen volgen. De fietsambassadeurs kunnen via de Facebookpagina een voorgedrukte flyer
downloaden waar ze het vertrekuur en de vertrekplaats voor hun straat kunnen op invullen. Dit briefje
kunnen ze gaan bussen in hun straat en bekend maken op de site.
We voorzien verschillende acties om mensen warm te maken voor de actie, telkens met de slogan
‘voor welke straat word jij fietsambassadeur’? De ideeën tot nu toe:
We steken een briefje in alle bussen van Kortenberg
We maken krijttekeningen op de grond op verschillende plaatsen in Kortenberg
We maken raamtekeningen op ramen van burgers op verschillende plaatsen in Kortenberg
We vragen aan de fietsambassadeur om een foto in te sturen met in beeld het straatbord
van hun straat. Waar mogelijk gaan we die foto zelf nemen.
Geijkte kanalen: affiches, sociale media, mailing, mond aan mondreclame, lokale pers, ...
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: 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 10 stemmen voor en 16 stemmen tegen
Artikel 1: De gemeente overweegt om de fietsactie zelf te organiseren. Groen Kortenberg zal de actie
dan met evenveel enthousiasme ondersteunen dan indien ze de actie zelf zou organiseren.
Artikel 2: De gemeente ondersteunt de nodige communicatie voor de actie.
Artikel 3: De gemeente ontwikkelt een logo voor de actie.
Artikel 4: De gemeente voorziet de fietsvlaggetjes in lay-out van de gemeente Kortenberg.
Artikel 5: De gemeente voorziet extra fietsparking op de dag van het evenement.
Artikel 6: De gemeente zoekt uit of ze de fietsambassadeurs extra kan belonen door bijvoorbeeld een
Kortenbergse kadobon te geven aan fietsambassadeurs die een later in de zomer een straat- of
buurtfeest organiseren.
Artikel 7: De gemeente bekijkt of ze voor inwoners die niet kunnen fietsen een alternatief zoals
bijvoorbeeld een bus kan voorzien.

Artikel 8: De gemeente overweegt om mobiliteitsinitiatieven te nemen die verplaatsing met de fiets de
dag van het evenement vergemakkelijken zoals bijvoorbeeld specifieke verkeersmaatregelen die een
autoluwe kern realiseren in Kortenberg centrum.

17/3.

Uitloopzone voor honden

Toelichting
PRO KNV is tevreden te zien dat in navolging van onze initiatieven de afgelopen legislatuur, alle
partijen hier aanwezig in de gemeenteraad, een hondenweide hebben voorgesteld in hun
verkiezingsprogramma.
Om onze kiezers te laten zien dat wij het serieus menen, moet dit bestuur nu al op zoek gaan naar een
geschikte locatie in Kortenberg of in één van de deelgemeenten en gelijktijdig de benodigde budgetten
voorzien. Eventueel kan deze formule, indien succesvol, dan gedurende deze legislatuur herhaald
worden voor alle deelgemeenten.
Daar alle partijen beloften naar de kiezer hebben gedaan met betrekking tot een uitloopzone voor
honden en om te voorkomen dat deze raad in een voorlopige besluitloosheid verzand, lijkt het ons niet
nodig om op het beleidsplan te wachten om dit engagement nu aan te gaan.
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, 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 besluit op zoek te gaan naar een locatie en het benodigde budget voor de inrichting
van een uitloopzone voor honden. Mocht dit initiatief succesvol zijn kan er over gedacht worden om
tijdens deze legislatuur nog andere hondenweide(n) in te richten.

17/4.

Het Regenboogbos

Toelichting
In de Populierenlaan is enkele jaren geleden op initiatief van de Lions Club Kortenberg het
Regenboogbos ingericht.
Helaas ontbreekt het aan regelmatig onderhoud van dit mooie initiatief waardoor het publiek niet kan
profiteren van dit Regenboogbos.
Dit mooie stukje natuur zou toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Het is ook geschikt om als
speelbos dienst te doen.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen tegen: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Harold
Vanheel, Melody Debaetselier, Lia Vandeven, Kristof Van Roey, Maarten Willems, Frie De Greef,
Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Hans
Vanhoof, Chris Wynants
Besluit: met 20 stemmen tegen en 6 onthoudingen
De gemeenteraad besluit om de verantwoordelijke diensten de opdracht te geven het Regenboogbos
regelmatig te onderhouden, zodat het de inwoners van Kortenberg van dit stukje natuur kunnen
genieten. Verder besluit de gemeenteraad de mogelijkheid te onderzoeken om van dit stuk natuur een
speelbos te maken.

17/5.

Eco-scan

Toelichting
In verschillende gemeenten laat het bestuur een eco-scan, met infraroodcamera, uitvoeren van het hele
gemeentelijke grondgebied.
Voor deze eco-scan kan men bijvoorbeeld gebruik maken van drones, helikopters of andere voertuigen
uitgerust met een infraroodcamera.
Inwoners van de gemeente kunnen op de gemeente deze scan komen bekijken en dat geeft hen de
mogelijkheid de zwakke isolatiepunten van hun woning aan te passen en te verbeteren. Op deze
manier kunnen wij het energiegebruik van onze inwoners helpen te verbeteren.
Dit initiatief past perfect in het kader van een toekomstige ondertekening van het
burgermeesterconvenant.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Marinus van Greuningen
- 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, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Axel
Degreef, Kristof Van Roey, Hans Vanhoof, An Verdeyen, Chris Wynants
Besluit: met 1 stem voor, 16 stemmen tegen en 9 onthoudingen
De gemeenteraad besluit de mogelijkheid te onderzoeken om een eco-scan te laten uitvoeren van het
gemeentelijke grondgebied om zo de inwoners te motiveren hun eigendommen beter te isoleren en
daarmee een stap te zetten naar de 20% CO² reductiedoelstelling tegen 2020 en te komen tot een meer
energie-efficiënte gemeente.

17/6.

Bebloemingswedstrijd

Toelichting
Tijdens de afgelopen gemeenteraad in maart bleken zowel meerderheid als oppositie voorstander te
zijn van het organiseren van een ‘bebloemingswedstrijd’.
Op deze manier worden onze inwoners gemotiveerd om hun tuinen en gevels te verfraaien. Een jury
zal dan de drie beste mooiste deelnemers bekronen met bijvoorbeeld een gemeentelijke cadeaubon.
Indien deze actie een succes wordt zal heel Groot-Kortenberg er veel aangenamer en properder uitzien.
Helaas was het struikelblok dat het bestuur niet in staat was om deze wedstrijd dit voorjaar aan te
kondigen en te organiseren.
Het lijkt ons dan ook belangrijk deze ‘bebloemingswedstrijd’ nu al op de agenda van het voorjaar
2020 in te schrijven, zodat het bestuur voldoende tijd heeft deze wedstrijd in de media aan te
kondigen, het budget voor de cadeaubonnen te voorzien en de rest van de organisatie op zich te
nemen.
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, 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 engageert zich om alles in het werk te stellen om in het voorjaar van 2020 een
‘bebloemingswedstrijd’ te organiseren en zo het aanzicht van Kortenberg te veraangenamen.

17/7. Aanvangsuur van de gemeenteraad
Toelichting
Het bestuur heeft besloten de gemeenteraad deze legislatuur pas om 20u30 te laten beginnen. Het feit
dat na de gemeenteraad ook nog de raad van maatschappelijk welzijn doorgaat betekent dat onze
maandelijkse vergaderingen tot laat in de avond/nacht gaan duren. De vergadering van de raad van
maatschappelijk welzijn werd initieel toegevoegd aan de gemeenteraad om de kwaliteit ervan te
verhogen. Helaas kunnen we enkel vaststellen dat deze late zittingen de kwaliteit niet zullen verhogen.
Integendeel, onze ervaring tijdens de laatste gemeenteraad die pas ver na middernacht ten einde was is
het duidelijke bewijs.
Het probleem is vooral dat door deze marathonvergaderingen de burgerparticipatie te niet wordt
gedaan. Het is enorm belangrijk voor een bestuur de vragen van onze inwoners te kunnen
beantwoorden en naar hun mening te luisteren. Tijdens de gemeenteraad van maart is gebleken dat de
geïnteresseerde inwoners tegen het einde van de vergadering allen de zaal al hadden verlaten en dus
geen kans hadden hun zich te uiten.
Ik begrijp dat het soms moeilijk is professionele bezigheden met het politieke leven te verenigen, maar
één keer per maand, 10 keer per jaar, moet het toch mogelijk zijn deze beide te verenigen. Vooral daar
wij allen wisten, toen wij ons kandidaat stelden, wat dit mandaat van ons verlangt.
In een gemeente van meer als 20.000 inwoners mag men van de mandatarissen verwachten dat zij zich
vol kunnen inzetten.
Wij stellen dan ook twee eventuele mogelijkheden voor zodat beide raden niet aan kwaliteit inboeten
en ook de burgerparticipatie niet.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over aanpassing aanvangsuur:
- stemmen voor: Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, 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
- onthouden zich: Marinus van Greuningen, Axel Degreef
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over opsplitsing gemeenteraad en raad voor
maatschappelijk welzijn:
- 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, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus
van Greuningen, Axel Degreef, Kristof Van Roey, Hans Vanhoof, An Verdeyen, Chris Wynants
Besluit 1: met 8 stemmen voor, 16 stemmen tegen en 2 onthoudingen
De gemeenteraad besluit de gemeenteraad om 19u30 te laten beginnen, gevolgd door de vergadering
van de raad voor maatschappelijk welzijn.
Besluit 2: met 16 stemmen tegen en 10 onthoudingen
De gemeenteraad besluit de vergaderingen van de gemeenteraad en die van de raad voor
maatschappelijk welzijn weer zullen worden opgesplitst, zoals eerder het geval was, en zullen dus elk
op een andere dag plaatsvinden.

17/8. De manier van vragen in vraag stellen
Toelichting
Tijdens de gemeenteraadsvergadering in maart, waar voor de eerste keer de nieuwe manier van
vraagstelling werd toegepast bleek dat deze nieuwe manier de polemiek in de hand te werkt en dat is
funest voor een goede samenwerking. Wij zijn PROsitief, maar vrezen dat de huidige manier van
werken zal leiden tot het feit dat voorstellen van de oppositie door de oppositie worden goedgekeurd
en dat deze voorstellen stelselmatig door de meerderheid zullen worden verworpen.
Dit is zeker niet in het belang van onze gemeente en onze inwoners. Voorstellen moeten beoordeeld
worden op hun waarde voor Groot-Kortenberg en haar inwoners en niet op het feit wie deze
voorstellen doet.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: 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 10 stemmen voor en 16 stemmen tegen
De gemeenteraad geeft opdracht aan alle fractievoorzitters samen een manier van werken te vinden,
met betrekking tot de bijkomende vragen en binnen het wettelijk kader, die de samenwerking tussen
meerderheid en oppositie zal bevorderen. Dit in het algemeen belang van onze gemeente en haar
inwoners.

18.

Notulen

Gezien er geen opmerkingen werden gemaakt over de notulen van de vergadering van de
gemeenteraad van 11.03.2019, worden deze notulen conform art. 32 van het huishoudelijk reglement,
als goedgekeurd beschouwd.

L. CEUPPENS
algemeen directeur

A. VAN DE CASTEELE
voorzitter

