ZITTING VAN 3 JUNI 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; 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, raadsleden; Leen Ceuppens, algemeen directeur.

AGENDA:
1.
2.
3.

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad: aanpassing
Brandweerbijdragen
AquaFlanders: aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
Algemene vergaderingen
4.
EthiasCo cvba: aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
Algemene vergaderingen
5.
Gemeentelijke Holding in vereffening: aanstelling vertegenwoordiger
6.
EthiasCo cvba: Algemene vergadering van 13 juni 2019 - vaststelling mandaat
7.
Iverlek: Algemene vergadering tevens jaarvergadering van 14 juni 2019 – vaststelling mandaat
8.
Interleuven: Algemene vergadering van 18 juni 2019 – vaststelling mandaat
9.
I.W.V.B. in vereffening: Algemene jaarvergadering van 18 juni 2019 – vaststelling mandaat
10. Gemeentelijke Holding in vereffening: Algemene Vergadering van 26 juni 2019 – vaststelling
mandaat
11. EcoWerf: Algemene vergadering van 26 juni 2019 – vaststelling mandaat
12. IGS Hofheide: Algemene vergadering van 26 juni 2019 -vaststelling mandaat
13. IGO: algemene vergadering van 28 juni 2019 - vaststelling mandaat
14. Toetreding raamcontract VERA m.b.t. levering, installatie, systeemintegratie en onderhoud van
MFCs en printers
15. Toetreding raamcontract V-ICT-OR m.b.t. Microsoftlicenties en aanvullende diensten
16. Intergemeentelijke samenwerking: kennisname verslagen
16/1. Mobimelder
16/2. Kaarten jachtgebied
16/3. Onderhoud begraafplaatsen
17. Notulen

OPENBARE ZITTING

1.

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad: aanpassing

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;
Gelet op de goedkeuring van het huishoudelijk reglement in de gemeenteraad van 11 maart 2019;
Overwegende dat het aangewezen is om het vragenuurtje onmiddellijk na de gemeenteraad te houden
en pas nadien de raad voor maatschappelijk welzijn te openen;
Overwegende dat daarom artikel 39 en artikel 41 van het huishoudelijk reglement als volgt dienen
aangepast te worden:
Artikel 39
Nadat de zitting van de gemeenteraad door de voorzitter werd gesloten, kunnen inwoners van de
gemeente vragen stellen aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad. De
totale spreek- en 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 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 gemeenteraad. Indien er geen schriftelijke vragen werden ingediend bedraagt de maximum
tijdspanne voor het stellen en beantwoorden van mondelinge vragen over agendapunten van de
voorbije gemeenteraadszitting 30 minuten.
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 huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt als volgt goedgekeurd en vervangt alle
voorgaande versies. Dit reglement treedt in werking vanaf 4 juni 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 gemeenteraad door de voorzitter werd gesloten, kunnen inwoners van de
gemeente vragen stellen aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad. De
totale spreek- en 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 gemeenteraad. Indien er geen schriftelijke vragen werden ingediend bedraagt de maximum

tijdspanne voor het stellen en beantwoorden van mondelinge vragen over agendapunten van de
voorbije gemeenteraadszitting 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.
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2.

Brandweerbijdragen

Juridische gronden
Artikelen 10 en 11 van de Wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming (BS 16
januari 1964).
Deze wet regelde tot en met 2014 de algemene organisatie van de brandweerdiensten, incl. de
berekening van en de inning van de brandweerbijdragen.
De gemeenteraad moet binnen de 60 dagen advies uitbrengen over de besluiten die de gouverneur
neemt in uitvoering van deze artikelen. Het gunstig advies of de ontstentenis van advies vanwege de
gemeenteraad geldt als akkoord met de opneming van de verschuldigde som van een rekening welke
bij een financiële instelling op naam van de gemeente is geopend. Bij ongunstig advies van de
gemeenteraad, beschikt de gouverneur binnen zestig dagen en brengt hij zijn beslissingen ter kennis
van de gemeenteraad. Wanneer, binnen veertig dagen na de notificatie, de gemeenteraad weigert of
verzuimt deze laatste beslissing op te volgen, wordt de opneming verricht overeenkomstig artikel 11,
derde lid.
Voorgeschiedenis
De gemeentelijke brandweerdiensten worden op 1 januari 2015 geïntegreerd in de
hulpverleningszones. De gemeente betaalt sinds 2015 rechtstreeks bijdragen voor
brandweerbescherming aan deze hulpverleningszone.
De gouverneur meldt op 20.03.2015 dat de niet-centrumgemeenten van Vlaams-Brabant nog
brandweerbijdragen verschuldigd zouden zijn voor de bescherming door de brandweerdiensten van de
gewestelijke groepscentra. Volgens de gouverneur gaat het om kwartaalbijdragen die nog betrekking
hebben op het dienstjaar 2014, maar pas geïnd werden in 2015. De gemeente zou, aldus de gouverneur
een bedrag van 659.371,24 euro moeten betalen, dat in de loop van 2015 zou worden geïnd in 4
kwartaaltranches van 164.842,81 euro per kwartaal.
De gouverneur verduidelijkt bij e-mailbericht van 26.03.2015 dat de brandweerbijdrage 2015 'op
basis van de brandweerkosten van 2014 is' en dat deze bijdrage betrekking heeft op het verleden en los
staat van de bijdragen die vanaf 2015 rechtstreeks aan de hulpverleningszone worden betaald.
De gemeenten Holsbeek, Huldenberg, Glabbeek en Bierbeek stellen vervolgens meester Stijn Verbist
als raadsman aan om de belangen van de gemeente te verdedigen, via een annulatieberoep bij de
Raad van State tegen het besluit van de gouverneur van 20 maart 2015.
Ingevolge het verweer van deze vier gemeenten beslist de gouverneur om, in afwachting van definitief
uitsluitsel over de betwiste betalingen, slechts 2 kwartaalbijdragen te innen en door te storten aan de
gemeenten met een brandweerkorps, in plaats van de 4 vooropgestelde kwartaalbijdragen.
Bij de arresten 243.598, 243.599, 243.600 en 243.601 verklaart de Raad van State zich onbevoegd in
het dossier; in het bijzonder oordeelt de Raad wat volgt: "De vaststelling en inning van de voorlopige
bijdragen bedoeld in artikel 10, § 4, 2°, van de wet van 31 december 1963, zijn een zaak van gebonden
bevoegdheid. De gouverneur beschikt hieromtrent over geen enkele discretionaire

beoordelingsbevoegdheid – ook niet om uit te maken of de bepaling al dan niet nog in het dienstjaar
2015 wordt toegepast. Dat laatste probleem betreft de interpretatie van de temporele draagwijdte van
de bepaling. In rechte kan maar één interpretatie de juiste zijn. Ruimte om de voorkeur aan een
andere interpretatie te geven is er voor de gouverneur niet. Wat die ene juiste interpretatie is, zal
eventueel – bij betwisting – door de bevoegde rechter moeten worden vastgesteld. Met de verplichting
voor de gouverneur om de kwartaaltranches ten laste van verzoekster vast te stellen conform de
wettelijk bepaalde voorwaarden en zonder dat hij daarbij over enige beoordelingsruimte beschikt,
correspondeert in hoofde van verzoekster het subjectief recht op een correcte tenuitvoerlegging van de
verplichting om sommen te betalen die de wet haar ten laste legt. In dit licht komt het geschil dat
verzoekster met haar annulatieberoep bij de Raad van State heeft aangebracht, er in werkelijkheid en
direct op neer dat zij haar subjectief recht gehonoreerd wil zien om niet ten onrechte op grond van
artikel 10 van de wet van 31 december 1963 verplicht te worden tot de betaling van kwartaaltranches
voor het dienstjaar 2015." De Raad van State oordeelde dus dat de zaak voor de burgerlijke rechter
diende te worden gebracht..
De gouverneur deelt bij brief van 11.04.2019 mee dat hij op korte termijn zal overgaan tot de inning
en verdeling van de resterende 2 kwartaaltranches en de eindafrekening van de brandweerkosten
2015.
Het college van burgemeester en schepenen stelt in zitting van 24 april 2019 meester Stijn Verbist als
raadsman aan om de belangen van de gemeente te verdedigen in dit dossier van de 'dubbele'
brandweerbijdragen ten einde voor de rechtbank van eerste aanleg een procedure te voeren tot
terugvordering van de onverschuldigd ingehouden gelden. Het college betwist immers het
verschuldigd zijn van deze brandweerbijdragen voor het verleden en de inning ervan.
De gouverneur deelt bij brief van 06.05.2019 de eindafrekening van de brandweerkosten 2015 mee.
Voor de gemeente Kortenberg luidt de afrekening dat er nog 361.296,37 euro moet worden betaald,
naast de in 2015 reeds geïnde 329.685,62 euro.
In deze brief vraagt de gouverneur aan de gemeenteraad om binnen de 60 dagen advies uit te brengen,
conform artikel 10 van de voornoemde Wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming
Argumentatie
Het bestuur betwist daarom, dat er voor 2015 nog enige brandweerbijdrage verschuldigd zou zijn en
zou moeten geïnd worden, zoals de gouverneur beweert:
 Het bestuur kan aan de hand van eigen boekhoudkundige stukken aantonen dat er van bij de opstart
van het 'oude' brandweerbijdragesysteem tot en met 31 december 2014 (= einde van het systeem)
jaarlijkse een consistente bijdrage voor de brandweerbescherming werd betaald.
 Er zijn door de diensten van de gouverneur geen stavingsstukken voorgelegd, waaruit zou blijken
dat de gemeente sedert de opstart van het 'oude' bijdragesysteem tot en met 31 december 2014 ooit
een jaar brandweerdiensten zou hebben genoten waarvoor niet jaarlijks werd betaald.
 De beginselen van behoorlijk bestuur, alsook het algemeen belang, verbieden een gemeente om
zichzelf te verarmen, en derhalve om onverschuldigde betalingen uit te voeren. Zoals hierboven
uiteengezet, zou de betaling van de door de gouverneur gevraagde kwartaalbijdragen echter een
dubbele betaling uitmaken en bijgevolg onverschuldigd zijn: immers werden alle bijdragen reeds
eerder betaald.
 Het bestuur heeft inmiddels een advocaat aangesteld om voor de burgerlijke rechtbank de dubbele
brandweerbijdragen voor 2015 te betwisten.
 Een ongunstig advies tegen het besluit van de gouverneur van 6 mei 2019, dat het verschuldigd zijn
en de inning van deze brandweerbijdragen bevestigt, is daarom nu de enig mogelijke houding van
de gemeenteraad.
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 brengt ongunstig advies uit bij het besluit van 6 mei 2019 van de
provinciegouverneur 'brandweerkosten - eindafrekening bijdrage 2015'. De gemeenteraad betwist het
verschuldigd zijn van deze bijdragen en de inning van deze brandweerbijdragen en meent dat alle
onterecht ingehouden of afgehouden gelden moeten worden gerecupereerd .
Artikel 2: Dit besluit met ongunstig advies wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering van dit
besluit.
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3.

AquaFlanders: aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
Algemene vergaderingen

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de oprichting van AquaFlanders op 13 mei 2011 via een statutenwijziging van de bestaande
vereniging ‘Samenwerking Vlaams Water’ (SVW);
Gelet op de statuten van AquaFlanders;
Gelet op het feit dat de gemeente Kortenberg is toegetreden tot AquaFlanders;
Overwegende dat de gemeente een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
Algemene vergaderingen van AquaFlanders kan aanstellen;
Gelet op de voorgedragen kandidaat-vertegenwoordigers:
- Stef Ryckmans
- Marinus van Greuningen
- Kristof Van Roey
Gelet op de geheime stemming:
- Aantal stembriefjes: 26
- Stef Ryckmans bekomt 16 stemmen
- Marinus van Greuningen bekomt 4 stemmen
- Kristof Van Roey bekomt 6 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 0
- Aantal blanco stemmen: 0
Gelet op de voorgedragen kandidaat-plaatsvervangend vertegenwoordigers:
- Sabine Ledens
- Marinus van Greuningen
- Maarten Willems
Gelet op de geheime stemming:
- Aantal stembriefjes: 26
- Sabine Ledens bekomt 7 stemmen
- Marinus van Greuningen bekomt 2 stemmen
- Maarten Willems bekomt 17 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 0
- Aantal blanco stemmen: 0
Besluit:
Artikel 1: Stef Ryckmans wordt met 16 stemmen aangesteld als vertegenwoordiger in de Algemene
vergaderingen van AquaFlanders, Desguinlei 250 te 2018 Antwerpen.
Artikel 2: Maarten Willems wordt met 17 stemmen aangesteld als plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de Algemene vergaderingen van AquaFlanders, Desguinlei 250 te 2018
Antwerpen.

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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4.

EthiasCo cvba: aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
Algemene vergaderingen

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Overwegende dat de verzekeringsvereniging Ethias Gemeen recht werd omgevormd tot een
coöperatieve vennootschap met de naam EthiasCo cvba;
Overwegende dat door deze verrichting in 2017 de hoedanigheid van de gemeente als aangesloten lid
van rechtswege werd omgezet in die van coöperant-lid;
Overwegende dat de gemeente een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
Algemene vergaderingen van EthiasCo cvba kan aanstellen;
Gelet op de voorgedragen kandidaat-vertegenwoordigers:
- Ann Van de Casteele
- Marinus van Greuningen
- Hans Vanhoof
Gelet op de geheime stemming:
- Aantal stembriefjes: 26
- Ann Van de Casteele bekomt 16 stemmen
- Marinus van Greuningen bekomt 2 stemmen
- Hans Vanhoof bekomt 8 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 0
- Aantal blanco stemmen: 0
Gelet op de voorgedragen kandidaat-plaatsvervangend vertegenwoordigers:
- Sabine Ledens
- Marinus van Greuningen
- Maarten Willems
Gelet op de geheime stemming:
- Aantal stembriefjes: 26
- Sabine Ledens bekomt 7 stemmen
- Marinus van Greuningen bekomt 3 stemmen
- Maarten Willems 16 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 0
- Aantal blanco stemmen: 0
Besluit:
Artikel 1: Ann Van de Casteele wordt met 16 stemmen aangesteld als vertegenwoordiger in de
Algemene vergaderingen van EthiasCo cvba, Rue des Croisiers 24 te 4000 Luik.
Artikel 2: Maarten Willems wordt met 16 stemmen aangesteld als plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de Algemene vergaderingen van EthiasCo cvba, Rue des Croisiers 24 te 4000
Luik.
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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5.

Gemeentelijke Holding in vereffening: aanstelling vertegenwoordiger

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gezien het volgens de statuten van voormelde maatschappij past dat het gemeentebestuur
vertegenwoordigd wordt op al de vergaderingen (buitengewone-gewone-algemene) door een
afgevaardigde aangesteld door de gemeenteraad;
Gelet op de bestuurswisseling in de gemeente ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van
14 oktober 2018;
Gelet op de voorgedragen kandidaten:
- Marinus van Greuningen
- Hans Vanhoof
- Maarten Willems
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 26
- Marinus van Greuningen bekomt 4 stemmen
- Hans Vanhoof bekomt 6 stemmen
- Maarten Willems bekomt 16 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 0
- Aantal blanco-stemmen: 0
Besluit:
Artikel 1: Met 16 stemmen wordt Maarten Willems, bij Gemeentelijke Holding NV in vereffening,
Kunstlaan 56 B4C te 1000 Brussel, aangesteld als afgevaardigde om de gemeente te
vertegenwoordigen op al de vergaderingen (buitengewone-gewone-algemene).
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: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van deze
beslissing en brengt deze ter kennis aan bij Gemeentelijke Holding NV in vereffening, Kunstlaan 56
B4C te 1000 Brussel.
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Raadslid Bart Nevens sluit aan bij de vergadering.

6.

EthiasCo cvba: Algemene vergadering van 13 juni 2019 - vaststelling mandaat

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Overwegende dat de verzekeringsvereniging Ethias Gemeen recht werd omgevormd tot een
coöperatieve vennootschap met de naam EthiasCo cvba;
Overwegende dat door deze verrichting in 2017 de hoedanigheid van de gemeente als aangesloten lid
van rechtswege werd omgezet in die van coöperant-lid;
Gelet op de brief van EthiasCo cvba van 29 april 2019 houdende uitnodiging voor de gewone
Algemene vergadering van 13 juni 2019;
Gelet op de agenda van de Algemene vergadering van EthiasCo cvba van 13 juni 2019:
1. Verslag van de Raad van bestuur over het boekjaar 2018
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2018 en bestemming van het
resultaat
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat
4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht
5. Statutaire benoemingen;

Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over de agenda:
- 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
EthiasCo cvba van 13 juni 2019:
1. Verslag van de Raad van bestuur over het boekjaar 2018
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2018 en bestemming van het
resultaat
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat
4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht
5. Statutaire benoemingen.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
vergadering van EthiasCo cvba 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 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 EthiasCo cvba, Rue des Croisiers
24 te 4000 Luik.
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7.

Iverlek: Algemene vergadering tevens jaarvergadering van 14 juni 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 30 april 2019 werd opgeroepen om
deel te nemen aan de Algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek van 14 juni 2019 met
bijhorende agenda en bijlagen;
Gelet op de agenda van de Algemene vergadering tevens jaarvergadering van Iverlek van 14 juni 2019
met als agenda:
1. Kennisneming verslagen van Iverlek van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2018
2. Goedkeuring va de jaarrekening van Iverlek afgesloten op 31 december 2018 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en
de commissaris revisor van Iverlek met betrekking tot het boekjaar 2018
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de
vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024
5. Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten
6. Statutaire benoemingen
7. Statutaire mededelingen;

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
tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 14 juni 2019:
1. Kennisneming verslagen van Iverlek van de raad van bestuur en van de commissaris over het
boekjaar 2018
2. Goedkeuring va de jaarrekening van Iverlek afgesloten op 31 december 2018 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en
de commissaris revisor van Iverlek met betrekking tot het boekjaar 2018
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de
vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024
5. Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten
6. Statutaire benoemingen
7. Statutaire mededelingen.
Artikel 2: Aan de heer René De Becker of zijn plaatsvervanger, die als vertegenwoordiger van de
gemeente zal deelnemen aan de Algemene vergadering tevens jaarvergadering van de
opdrachthoudende vereniging Iverlek van 14 juni 2019, wordt opgedragen zijn 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 via mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
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8.

Interleuven: Algemene vergadering van 18 juni 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 17 april 2019 voor de Algemene Vergadering van Interleuven van
18 juni 2019 met bijhorende agenda en bijlagen;
Gelet op de agenda van de Algemene Vergadering van Interleuven van 18 juni 2019:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering d.d. 27.03.2019
3. Verslag over de activiteiten 2018

4. Jaarrekening per 31.12.2018 – verslag van de Commissaris-Revisor
5. Verwerking van de resultaten krachtens art 44 van de statuten
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor
7. Toetreding tot IGO
8. Deontologische code
9. Vastleggen zitpenningen
10. Vervanging leden raad van bestuur – nieuwe leden (Tremelo)
11. Diversen
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
Interleuven van 18 juni 2019:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering d.d. 27.03.2019
3. Verslag over de activiteiten 2018
4. Jaarrekening per 31.12.2018 – verslag van de Commissaris-Revisor
5. Verwerking van de resultaten krachtens art 44 van de statuten
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor
7. Toetreding tot IGO
8. Deontologische code
9. Vastleggen zitpenningen
10. Vervanging leden raad van bestuur – nieuwe leden (Tremelo)
11. Diversen.
Artikel 2: Aan mevrouw Frie De Greef of haar plaatsvervanger, die als vertegenwoordiger van de
gemeente zal deelnemen aan de Algemene Vergadering van Interleuven van 18 juni 2019, wordt
opgedragen 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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9.

I.W.V.B. in vereffening: Algemene jaarvergadering van 18 juni 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 Algemene jaarvergadering van I.W.V.B. in vereffening op
18 juni 2019, waarin de agenda werd meegedeeld:
1. Verslag van het college van vereffenaars
2. Verslag van de commissaris (lid IBR)
3. a. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018
b. Kennisname en goedkeuring van de analytische resultatenrekening over het boekjaar 2018
4. Verlenen van kwijting aan de vereffenaars en de commissaris (lid IBR)
5. Aanstelling commissaris
Varia en mededelingen;
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 jaarvergadering
van I.W.V.B. in vereffening van 18 juni 2019 en de daarbij horende documentatie nodig voor het
onderzoek van de agendapunten:
1. Verslag van het college van vereffenaars
2. Verslag van de commissaris (lid IBR)
3. a. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018
b. Kennisname en goedkeuring van de analytische resultatenrekening over het boekjaar 2018
4. Verlenen van kwijting aan de vereffenaars en de commissaris (lid IBR)
5. Aanstelling commissaris
Varia en mededelingen.
Artikel 2: Aan mevrouw Frie De Greef of haar plaatsvervanger, die als vertegenwoordiger van de
gemeente zal deelnemen aan de Algemene jaarvergadering van I.W.V.B. in vereffening van 18
juni 2019, wordt opgedragen 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 via
mailadres 20190618AVIWVB@farys.be.
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10.

Gemeentelijke Holding in vereffening: Algemene Vergadering van 26 juni 2019 – vaststelling
mandaat

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de uitnodiging van Gemeentelijke Holding NV in vereffening van 14 mei 2019 voor de
Algemene Vergadering van 26 juni 2019;
Overwegende dat de agenda van deze Algemene Vergadering volgende punten bevat:

1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode 01.01.2018 tot en met
31.12.2018
2. Bespreking van de jaarrekening over de periode 01.01.2018 – 31.12.2018 door de vereffenaars
3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over de periode 01.01.2018 tot en met
31.12.2018 inclusief beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de
vereffening nog niet kon worden afgesloten
4. Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over de periode 01.01.2018
tot en met 31.12.2018
5. Voorstel van de vereffenaars tot benoeming van een commissaris
6. Stemming over de benoeming van de commissaris
7. Vraagstelling;
Overwegende dat aan de gemeenteraad deze agendapunten werden voorgelegd;
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
Gemeentelijke Holding NV van 26 juni 2019:
1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode 01.01.2018 tot en met
31.12.2018
2. Bespreking van de jaarrekening over de periode 01.01.2018 – 31.12.2018 door de vereffenaars
3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over de periode 01.01.2018 tot en met
31.12.2018 inclusief beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de
vereffening nog niet kon worden afgesloten
4. Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over de periode 01.01.2018
tot en met 31.12.2018
5. Voorstel van de vereffenaars tot benoeming van een commissaris
6. Stemming over de benoeming van de commissaris
7. Vraagstelling.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
vergadering van Gemeentelijke Holding NV van 26 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 deze
beslissing en brengt deze ter kennis aan bij Gemeentelijke Holding NV in vereffening, Kunstlaan 56
B4C te 1000 Brussel.
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11.

EcoWerf: Algemene vergadering van 26 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 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 25 april 2019 voor de Algemene vergadering van EcoWerf van
26 juni 2019 met bijhorende agenda en bijlagen;
Gelet op de agenda van de Algemene vergadering van EcoWerf van 26 juni 2019:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 20/03/2019
3. Ondernemingsplan 2019-2024: goedkeuring evaluatie
4. Jaarverslag 2018
4.1. Verslag van de activiteiten
4.2. Jaarrekening per 31/12/2018 – verslag van de commissaris-revisor
4.3. Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels
5. Decharge bestuurders en commissaris
6. Diversen
6.1. Aanvraag tot toetreding tot IGO
6.2. Algemeen comité: extra benoemingen
6.3. …;
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 bespreking van de gemeenteraad en het daaruit volgend voorstel om het mandaat van de
vertegenwoordiger aan te vullen met een passage dat de gemeente Kortenberg wenst dat er gestreefd
wordt naar een kosten-efficiënte werking en dat de vertegenwoordiger deze bezorgdheid als een goede
huisvader dient toe te lichten bij de behandeling van agendapunt 3 op deze Algemene vergadering;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over de toevoeging van de voorgestelde
passage aan het mandaat van de vertegenwoordiger:
- 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 uitslag van de stemming bij handopsteking over de agenda:
- 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 EcoWerf van 26 juni 2019:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 20/03/2019
3. Ondernemingsplan 2019-2024: goedkeuring evaluatie
4. Jaarverslag 2018
4.1. Verslag van de activiteiten
4.2. Jaarrekening per 31/12/2018 – verslag van de commissaris-revisor
4.3. Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels
5. Decharge bestuurders en commissaris
6. Diversen
6.1. Aanvraag tot toetreding tot IGO
6.2. Algemeen comité: extra benoemingen
6.3. …

Artikel 2: Aan de heer Jonas Piot of zijn plaatsvervanger, die als vertegenwoordiger van de gemeente
zal deelnemen aan de Algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf van
26 juni 2019, wordt opgedragen zijn 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.
Aan de vertegenwoordiger wordt bovendien opgedragen om bij agendapunt 3 de visie van de
gemeente Kortenberg als een goede huisvader toe te lichten, namelijk dat er dient gestreefd te worden
naar een kosten-efficiënte werking.
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.
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12.

IGS Hofheide: Algemene vergadering van 26 juni 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 25 april 2019 houdende uitnodiging voor de gewone
Algemene vergadering van 26 juni 2019;
Gelet op de agenda van de Algemene vergadering van IGS Hofheide van 26 juni 2019:
1. Goedkeuring van het verslag van de Algemene vergadering van 26 maart 2019
2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2018
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
4. Werking van het crematorium
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 juni 2019:
1. Goedkeuring van het verslag van de Algemene vergadering van 26 maart 2019
2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2018
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
4. Werking van het crematorium
5. Varia.

Artikel 2: Aan mevrouw Gabriëla Langmans of haar plaatsvervanger, die als vertegenwoordiger van
de gemeente zal deelnemen aan de Algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IGS
Hofheide van 26 juni 2019, wordt opgedragen 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.
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13.

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 3 mei 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 verslag 29.03.2019
2. Goedkeuring jaarrekening 2019
3. Goedkeuring jaarverslag 2019
4. Goedkeuring toetreding nieuwe leden
a. Politiezone Voer en Dijle
b. Ecowerf
c. Interleuven
5. Goedkeuring aanvullende voordrachten algemeen comité IGO
a. OCMW Glabbeek: Jonas Vangroenendael
b. OCMW Tremelo: Diane Willems
c. Gemeente Boortmeerbeek: Hans Crol
d. OCMW Boortmeerbeek: Remi Serranne;
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 dienstverlenende vereniging IGO van 28 juni 2019:
1. Goedkeuring verslag 29.03.2019
2. Goedkeuring jaarrekening 2019
3. Goedkeuring jaarverslag 2019
4. Goedkeuring toetreding nieuwe leden
a. Politiezone Voer en Dijle

b. Ecowerf
c. Interleuven
5. Goedkeuring aanvullende voordrachten algemeen comité IGO
a. OCMW Glabbeek: Jonas Vangroenendael
b. OCMW Tremelo: Diane Willems
c. Gemeente Boortmeerbeek: Hans Crol
d. OCMW Boortmeerbeek: Remi Serranne.
Artikel 2: Aan mevrouw Gabriëla Langmans of haar plaatsvervanger, die als vertegenwoordiger voor
de gemeente zal deelnemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IGO van
28 juni 2019, wordt opgedragen 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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14.

Toetreding raamcontract VERA m.b.t. levering, installatie, systeemintegratie en onderhoud van
MFCs en printers

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gelet op de wet van 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en latere
wijzigingen;
Gelet op het KB van 18.04.2017 betreffende plaatsing klassieke sectoren;
Gelet op het KB van 14.01.2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en algemene
aannemingsvoorwaarden en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 30 mei 2000 tot oprichting van
«VERA autonoom provinciebedrijf » (hierna: VERA) met toepassing van artikel 114, 5° tot en met
114, 12° van de provinciewet en artikel 1, 12° van het koninklijk besluit van 9 maart 1999 tot bepaling
van de activiteiten van industriële of commerciële aard waarvoor de provincieraad een autonoom
provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid kan oprichten;
Gelet op Art. 3 en 4 van de beheersovereenkomst van VERA zoals goedgekeurd door de provincieraad
van 24 november 2005, waarbij de dienstverlening die VERA ontwikkelt en aanbiedt als doel heeft egovernment te helpen realiseren, bovenlokaal is en ondersteunend met het oog op de verbetering van
de samenwerking tussen de besturen in de provincie Vlaams-Brabant en gericht op het creëren van
schaalvoordelen;
Overwegende dat VERA een raamcontract heeft uitgeschreven voor de levering, installatie,
systeemintegratie en onderhoud van MFCs (Multi Function Copiers) en printers;
Overwegende dat VERA Autonoom Provinciebedrijf zal optreden als opdrachtencentrale in die zin dat
ze overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten
plaatst die bestemd zijn voor :
-Lokale overheden (gemeentebesturen, OCMW’s, gemeentescholen, brandweerdiensten
(hulpverleningszones), politiezones, culturele centra, gemeenschapscentra, bibliotheken, autonome
gemeentebedrijven, intercommunales, interlokale verenigingen, VZW’s,… niet limitatieve lijst) in de
provincie Vlaams-Brabant die toegetreden zijn tot een door VERA opgericht samenwerkingsverband,
hierna verder genaamd virtuele centrumstad. Dit geldt zowel voor de bestaande virtuele centrumsteden
(Noord, STAD, Hageland, Luchthaven, Groene Rand, Brabantse Kouters, Lambiek, ADD-ICT) als

voor de nog op te richten virtuele centrumsteden. Plaats van dienstverlening: Bij de verschillende
lokale overheden in de provincie Vlaams-Brabant;
Overwegende dat de leveringsadressen elke gemeentelijke entiteit (gemeentebesturen, OCMW’s,
gemeentelijke vzw’s, AGB’s, …) van deze steden en gemeenten kunnen zijn.
Conform de bepalingen van het bestek werden de volgende percelen toegewezen aan:
- Perceel 1: beheerssysteem en Multi Function Copiers: CANON
- Perceel 2: Printers: CANON
Overwegende dat VERA als autonoom provinciebedrijf een overheidsstatuut heeft, vastgesteld bij de
provinciewet (art. 114 quinquies) en het provinciedecreet (art. 225-237), waaruit volgt dat de
activiteiten van VERA kaderen in een opdracht van openbaar belang en VERA onderworpen is aan de
wet op de overheidsopdrachten;
Overwegende dat de overheidsopdracht “RAAMOVEREENKOMST MFC” werd uitgeschreven
namens andere besturen, zoals vermeld in de Belgische en Europese publicatie;
Overwegende dat het voorwerp van deze overheidsopdracht een raamovereenkomst was tegen prijslijst
op basis van te actualiseren prijzen;
Overwegende dat VERA samen met een vertegenwoordiging van 6 afgevaardigden van de lokale
besturen en ONS de analyse heeft gemaakt en de leveranciers geselecteerd die de interessantste
aanbieding ICT materiaal heeft tegen de beste prijs, kwaliteit en service, op alle hierbij betrokken
gebieden;
Overwegende dat het bestuur kan toetreden tot deze raamovereenkomst en zelf geen
gunningsprocedure moet voeren wat een besparing aan tijd en middelen betekent;
Overwegende dat de gemeente niet verplicht is tot afname van producten en/of diensten en kosteloos
kan intekenen & bij eventuele bestellingen steeds zal rekening houden met de budgettaire
voorschriften en mogelijkheden;
Gelet op de goedkeuring door de raad van beheer van VERA de dato 29 oktober 2018 waarbij het
bestek werd gegund voor de levering, installatie, systeemintegratie en onderhoud van MFCs en
printers voor een periode van 5 jaar aan de firma CANON;
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 gemeente tekent in op het raamcontract van VERA voor opdrachten in het kader van de
levering, installatie, systeemintegratie en onderhoud van MFCs en printers. Met volgende percelen:
- Perceel 1: beheersysteem en Multi Function Copier
- Perceel 2: Printers
Het intekenen op dit raamcontract houdt geen aankoopverplichting in.
Artikel 2: De opdrachten in het kader van deze raamcontracten worden binnen de looptijd van de
raamcontracten rechtstreeks door de gemeente gegund aan CANON zonder de betrokkenheid en
aansprakelijkheid van VERA.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.
281.03

15.

Toetreding raamcontract V-ICT-OR m.b.t. Microsoftlicenties en aanvullende diensten

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gelet op de wet van 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten;

Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en latere
wijzigingen;
Gelet op het KB van 18.04.2017 betreffende plaatsing klassieke sectoren;
Gelet op het KB van 14.01.2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en algemene
aannemingsvoorwaarden en latere wijzigingen;
Overwegende dat V-ICT-OR, de vereniging voor ICT'ers van openbare besturen, een aankoopcentrale
heeft opgezet voor de aankoop van Microsoftlicenties en een aantal aanvullende diensten;
Overwegende dat er wordt gewerkt met een 'rode prijs principe' waardoor men de laagste prijs voor
overheden garandeert en dat dit voor Office 365 een aanzienlijke besparing kan opleveren;
Overwegende dat naast licenties ook begeleiding bij een migratie naar Office 365 voorzien is in deze
aankoopcentrale.
Overwegende dat er geen afnameverplichting is wanneer men instapt in de aankoopcentrale;
Overwegende dat dit jaar een migratie naar Office 365 op stapel staat;
Overwegende dat het bestuur kan toetreden tot deze raamovereenkomst en zelf geen
gunningsprocedure moet voeren wat een besparing aan tijd en middelen betekent;
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 gemeente tekent in op het raamcontract V-ICT-OR m.b.t. Microsoftlicenties en
aanvullende diensten.
Het intekenen op dit raamcontract houdt geen aankoopverplichting in.
Artikel 2: De opdrachten in het kader van dit raamcontract worden binnen de looptijd van het
raamcontracten rechtstreeks door de gemeente gegund aan Comparex BVBA zonder de betrokkenheid
en aansprakelijkheid van V-ICT-OR.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.
281.03

16.

Intergemeentelijke samenwerking: kennisname verslagen

De gemeenteraadsleden nemen kennis van:
a) IGO – Raad van bestuur d.d. 29/3/2019
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In uitvoering van art. 21 van het Decreet over het Lokaal Bestuur werden volgende punten toegevoegd
aan de agenda:
het punt 16/1 op vraag van Mia Vandervelde namens de Groen-fractie;
de punten 16/2 tot en met 16/3 op vraag van Sabine Ledens namens de N-VA-fractie.

16/1. MobiMelder

In Kortenberg liggen veel burgers wakker van het mobiliteitsbeleid. Op een goede manier
betrokkenheid realiseren, kan ervoor zorgen dat de burgers mee nadenken voor oplossingen en dat er
meer draagvlak is voor het beleid. Ongetwijfeld zijn er verschillende manieren om hier mee om te
gaan, maar een heel interessante app is de Mobimelder (https://www.uhasselt.be/mobimelder).
MobiMelder is een meldingsapplicatie waarmee inwoners, gemeenschapswachten, wijkagenten… op
een eenvoudige en snelle manier gevaarlijke verkeerspunten, parkeer- en andere mobiliteitsproblemen
in realtime in kaart kunnen brengen.
De meldingsapplicatie is operationeel op zowel Android en iOS. Dankzij de bijhorende webtoepassing
kunt u alle meldingen eenvoudig en efficiënt beheren. MobiMelder is ook een gebruiksvriendelijke
communicatietool, waarmee elke burger steeds op de hoogte blijft van de stand van zaken van zijn
melding. MobiMelder is met andere woorden een handige participatie- en communicatietool waarmee
u de interactie en betrokkenheid van verschillende stakeholders kunt verbeteren.
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 gemeente bekijkt de applicatie en overweegt om deze applicatie een plaats te geven
binnen het mobiliteitsbeleid.

16/2. Kaarten jachtgebied
De Hubertus Vereniging Vlaanderen vertegenwoordigt 2/3de van de Vlaamse jagers. In de 2de helft
van mei werden door deze vereniging de kaarten met jachtplannen ter beschikking gesteld waarbij elke
inwoner kan nagaan of zijn/haar terrein ingekleurd wordt als jachtgebied.
Aangezien dit voor het Kortenbergs grondgebied toch over aanzienlijke oppervlakten gaat, is dit iets
wat vele van onze inwoners aanbelangt, maar waar zij waarschijnlijk niet of slechts in geringe mate
van op de hoogte zijn.
Zo worden blijkbaar zeer grote delen van onze gemeente ten zuiden van de Leuvensesteenweg
(Everberg, Meerbeek) ingekleurd als jachtgebied.

De N-VA fractie vindt het aangewezen om onze inwoners op een correcte manier hierover te
informeren. Het gaat hier potentieel immers niet enkel over privacy maar ook over het al dan niet
toelaten op eigen domein van jachtactiviteiten waar men misschien niet mee akkoord gaat, of op zijn
minst niet over geïnformeerd is.
Bovendien liggen in de zones die ingekleurd worden als jachtgebied (zone gemeente) ook plaatsen
zoals speeltuinen, scholen, begraafplaatsen en lokalen van jeugdverenigingen (vb. het veldje aan
Boemerang en delen van het kerkhof van Meerbeek, de Negensprong, Chiro Flurk, begraafplaats
Everberg en de koesterweide).

Daarnaast wordt er in de commentaren met betrekking tot deze jachtplannen aangegeven dat er
waarschijnlijk toch nog fouten of onnauwkeurigheden in verwerkt zijn.
Onze fractie legt volgende ontwerpbeslissing voor aan de raad:
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 gelast de dienst Leefmilieu met de opdracht om een analyse te maken van
de jachtplannen op het grondgebied Kortenberg om mogelijke inconsistenties op grotere schaal dan op
het niveau van individuele eigendommen na te gaan. Hierbij wordt ook gekeken welke mogelijke
stappen de gemeente kan ondernemen om deze te corrigeren, zoals bv. voor scholen, speeltuinen, …
Artikel 2: De gemeenteraad vraagt aan de dienst Leefmilieu om onze inwoners via de geijkte kanalen
te informeren over de consequenties van het al dan niet ingekleurd zijn van een eigendom als
jachtgebied. Bovendien wordt gevraagd om de inwoners te informeren over de mogelijkheden om
zijn/haar eigendom van deze lijst te kunnen onttrekken.

16/3. Onderhoud begraafplaatsen
De N-VA fractie hecht veel belang aan de netheid, toegankelijkheid en opwaardering van onze
begraafplaatsen. Hiertoe werden concrete ideeën uitgewerkt in ons verkiezingsprogramma, en hiertoe
werden ook stappen ondernomen door het vorige bestuur.
Voor vele van onze inwoners zijn begraafplaatsen immers een plaats van herdenking en herinnering,
een plaats waar men op zoek moet kunnen gaan naar troost en rust. Het getuigt van respect naar zowel
de overledenen als naar hun naasten om in de netheid van onze begraafplaatsen te voorzien.
Jammer genoeg bleek dat rond Moederdag de begraafplaats van Meerbeek er onverzorgd bij lag en dat
het onkruid er welig tierde.
Samen met vele Kortenbergenaren, vraagt de N-VA fractie het gemeentebestuur om de nodige
aandacht te schenken aan het onderhoud van onze begraafplaatsen, zeker in aanloop naar bepaalde
feestdagen.
Onze fractie legt volgende ontwerpbeslissing voor aan de raad.
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 vraagt de Groendienst een plan op te stellen en uit te voeren waarbij
voorzien wordt in een voldoende aantal onderhoudsbeurten van de verschillende begraafplaatsen in
Kortenberg.
Hierbij dient minstens verzekerd te worden dat voor elke begraafplaats een onderhoudsbeurt voorzien
wordt in de week voorafgaand aan volgende feestdagen (niet exhaustief):
Pasen
Moederdag
Vaderdag
Allerheiligen

-

Kerstmis”

17.

Notulen

Gezien er geen opmerkingen werden gemaakt over de notulen van de vergadering van de
gemeenteraad van 06.05.2019, worden deze notulen conform art. 32 van het huishoudelijk reglement,
als goedgekeurd beschouwd.

L. CEUPPENS
algemeen directeur

A. VAN DE CASTEELE
voorzitter

