ZITTING VAN 24 JUNI 2019
AANWEZIG: Ann Van de Casteele, voorzitter, Maarten Willems, wnd. voorzitter; Alexandra
Thienpont, burgemeester; David Haelterman, Kristien Goeminne, Stef Ryckmans, Ann OuttierVannerem, 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, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els
Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, raadsleden; Leen Ceuppens, algemeen
directeur.
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Kerkfabrieken: jaarrekening 2018
Bepaling van het OCMW-aandeel in het gemeentefonds: goedkeuring
Thema-audit Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen: kennisname rapport
Organisatiebeheersing: rapportage 2018
Organisatiebeheersing: overgangsmaatregel
Installatiebesluit en afsprakennota Adviesraden
Gecoro: goedkeuring samenstelling
Interleuven: Bijzondere algemene vergadering van 11 september 2019 - verlenging
bestaansduur Interleuven– vaststelling mandaat
10. Aanpassing uitleenreglement e-readers
11. Verwerkingsovereenkomst (AVG) tussen gemeente Kortenberg en Cultuurconnect vzw:
goedkeuren en afsluiten van een verwerkingsovereenkomst als bijlage bij de bestaande
overeenkomst
12. Verwerkingsovereenkomst (AVG) tussen gemeente Kortenberg en CCV Belgium NV:
goedkeuren en afsluiten van een verwerkingsovereenkomst als bijlage bij de bestaande
overeenkomst
13. Verwerkingsovereenkomst (AVG) tussen gemeente Kortenberg en Brickyard BV: goedkeuren
en afsluiten van een verwerkingsovereenkomst als bijlage bij de bestaande overeenkomst
14. Verwerkingsovereenkomst (AVG) tussen gemeente Kortenberg en uitgeverij Vanden Broele
NV: goedkeuren en afsluiten van een verwerkingsovereenkomst als bijlage bij de bestaande
overeenkomst
15. Verwerkingsovereenkomst (AVG) tussen gemeente Kortenberg en Interleuven: goedkeuren en
afsluiten van een verwerkingsovereenkomst als bijlage bij de bestaande overeenkomst
16. Verwerkingsovereenkomst (AVG) tussen gemeente Kortenberg en Smartbit bvba: goedkeuren
en afsluiten van een verwerkingsovereenkomst als bijlage bij de bestaande overeenkomst
17. Verwerkingsovereenkomst (AVG) tussen gemeente Kortenberg en Gimme NV: goedkeuren en
afsluiten van een verwerkingsovereenkomst als bijlage bij de bestaande overeenkomst
18. Samenwerkingsovereenkomst tussen IGO DIV en de gemeente met betrekking tot de uitvoering
van diensten gericht op rationeel energiegebruik bij kwetsbare gezinnen
19. Goedkeuring verlenging kaderovereenkomst tussen de gemeente Kortenberg en Iverlek met het
oog op ondersteuningsactiviteiten betreffende energiebesparing, (hernieuwbare) energie en
energie efficiëntie
20. Ondergrondse parkeerplaatsen Bareelplein: goedkeuring contractvoorwaarden verhuur voor
onbepaalde duur en aanpassing huurprijs
20/1. Meer natuur in het straatbeeld
20/2. Flitsinterviews
21. Notulen

Mevrouw Ann Van de Casteele is om persoonlijke redenen verhinderd als voorzitter van de
gemeenteraad van heden en wordt, conform punt 1 van de gemeenteraad van 11 februari 2019,
vervangen wordt door Maarten Willems als waarnemend voorzitter.

OPENBARE ZITTING

1.

Jaarrekening 2018: goedkeuring

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 juni 2015 houdende
goedkeuring van de waarderingsregels;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 05 juni 2019 houdende
kennisname ontwerp jaarrekening 2018;
Gelet op het feit dat het managementteam op 27 mei 2019 kennis heeft genomen van het ontwerp
jaarrekening 2018;
Overwegende dat de jaarrekening 2018 overeenkomstig artikel 30 van voormeld besluit van
25 juni 2010 bestaat uit:
De beleidsnota van de jaarrekening met:
o de doelstellingenrealisatie met voor elke prioritaire beleidsdoelstelling uit het budget de mate waarin
het beoogde effect of resultaat, de actieplannen en acties, en de uitgaven en ontvangsten werden
gerealiseerd;
o de doelstellingenrekening die voor elk beleidsdomein, en apart voor de prioritaire
beleidsdoelstellingen en het overige beleid, een overzicht geeft van de uitgaven en ontvangsten;
o de financiële toestand die informatie geeft over het resultaat op kasbasis en de
autofinancieringsmarge.
De financiële nota van de jaarrekening met:
o de exploitatierekening met een overzicht per beleidsdomein van alle uitgaven en ontvangsten in
verband met de exploitatie;
o de investeringsrekening die per beleidsdomein de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten door de
investeringen bevat;
o de liquiditeitenrekening die informatie geeft over het resultaat op kasbasis afkomstig uit de
exploitatie, de investeringen, de overige ontvangsten en uitgaven, het resultaat van vorige jaren en
eventuele bestemde gelden.
De samenvatting van de algemene rekeningen bestaat uit de balans en de staat van opbrengsten en
kosten.
Overwegende dat geen gemeenteraadsleden de afzonderlijke stemming hebben geëist over een of meer
onderdelen van de jaarrekening;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Maarten Willems, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne, Stef
Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters, ,
Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Lia Vandeven,
Kristof Van Roey, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs, Jonas Piot,
Gabriëla Langmans, Chris Wynants
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Axel Degreef, An Verdeyen
Besluit: met 23 stemmen voor en 3 onthoudingen
Artikel 1: De jaarrekening 2018 BBC wordt goedgekeurd.

Resultaat op kasbasis = 26.586.953,65 euro
Autofinancieringsmarge = 5.719.055,26 euro
De balans op 31 december 2018 wordt vastgesteld op 101.780.725,60 euro in activa en passiva
(schema J6).
Artikel 2: De gemeenteraad verleent kwijting aan de financieel directeur.
Artikel 3: De door de raad vastgestelde jaarrekening en de toelichting worden samen met een kopie
van het raadsbesluit naar de toezichthoudende overheid gestuurd. Het dossier dat aan de raadsleden
bezorgd wordt, is ook het dossier dat aan de toezichthoudende overheid moet worden bezorgd. Het is
daarom aangewezen dat het dossier zoals dat aan de raad wordt voorgelegd in één pdf-bestand wordt
bezorgd aan de toezichthoudende overheid.
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De zitting wordt 5 minuten geschorst.

2.

Kerkfabrieken: jaarrekening 2018

Gelet op het decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse regering, gewijzigd bij besluit van
14 december 2012, houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de
erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van het Kabinet van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur d.d. 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Overwegende dat de jaarrekening 2018 van de kerkfabrieken St.-Amandus Erps,
St.-Antonius Meerbeek, St.-Pieter Kwerps en O.L.V.-Kortenberg werden ingediend en geconsulteerd
via Religiosoft;
Overwegende dat de jaarrekening 2018 van de kerkfabriek Sint-Martinus Everberg nog via een
papieren versie dient ingediend te worden omdat religiopoint abonnement nog niet werd geactiveerd;
Overwegende dat de jaarrekeningen gecoördineerd moeten worden ingediend door het Centraal
Kerkbestuur vóór 1 mei;
De jaarrekeningen 2018 werden gecoördineerd ingediend door het Centraal Kerkbestuur bij het
gemeentebestuur op 03.06.2019;
Overwegende dat het gemeentebestuur vanaf de dag na ontvangst van de jaarrekeningen 50 dagen de
tijd heeft om advies uit te brengen;
Overwegende dat de 50 dagen pas beginnen te tellen na datum van ontvangst van jaarrekening
kerkfabriek Everberg en gecoördineerde jaarrekeningen 2018 ingediend door het Centraal
Kerkbestuur;
Gelet op de individuele jaarrekening 2018 van de verschillende kerkfabrieken van Kortenberg,
Everberg, Erps-Kwerps en Meerbeek;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Maarten Willems, Alexandra Thienpont, Kristien Goeminne, Stef Ryckmans, Ann
Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Lia Vandeven, Frie De Greef,
Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans
- onthouden zich: David Haelterman, Bart Nevens, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel,
Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Kristof Van Roey, Hans Vanhoof, An
Verdeyen, Chris Wynants
Besluit: met 14 stemmen voor en 12 onthoudingen

a) Met 14 stemmen voor en 12 onthoudingen wordt aan de jaarrekening 2018 van kerkfabriek SintAmandus Erps een gunstig advies verleend, met
- in de exploitatie een overschot van 43.906,64 euro
- bij de investeringen geen overschot of tekort.
b) Met 14 stemmen voor en 12 onthoudingen wordt aan de jaarrekening 2018 van kerkfabriek SintMartinus en Sint-Lodewijk Everberg een gunstig advies verleend, met
- in de exploitatie een overschot van 16.721,91 euro
- bij de investeringen geen overschot of tekort.
c) Met 14 stemmen voor en 12 onthoudingen wordt aan de jaarrekening 2018 van kerkfabriek OnzeLieve-Vrouw Kortenberg een gunstig advies verleend, met
- in de exploitatie een overschot van 118.829,51 euro
- bij de investeringen geen overschot of tekort.
d) Met 14 stemmen voor en 12 onthoudingen wordt aan de jaarrekening 2018 van kerkfabriek SintPieter Kwerps een gunstig advies verleend, met
- in de exploitatie een overschot van 5.868,23 euro
- bij de investeringen een overschot van 20,94 euro
e) Met 14 stemmen voor en 12 onthoudingen wordt aan de jaarrekening 2018 van kerkfabriek SintAntonius Meerbeek een gunstig advies verleend, met
- in de exploitatie een tekort van -59.034,91 euro
- bij de investeringen een overschot van 85.191,26 euro
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3.

Bepaling van het OCMW-aandeel in het gemeentefonds: goedkeuring

Gelet op de nieuwe prognoses die ABB voor de bestuursperiode 2019-2025 beschikbaar heeft. Op
basis van deze voorlopig gekende gegevens kunnen de besturen nagaan hoeveel de hoofddotatie
wellicht zal bedragen;
Overwegende dat de gemeente- en de OCMW-raden onderling kunnen bepalen welk aandeel van het
Gemeentefonds rechtstreeks aan het OCMW wordt gestort. Als beide raden daarover geen expliciete
beslissing hebben genomen krijgt het OCMW automatisch 8%. Gemeenten en OCMW’s die voor
2020 een nieuwe verdeling van het aandeel wensen, moeten hun beslissingen daarvoor bezorgen aan
fondsen@vlaanderen.be, uiterlijk tegen 30 juni 2019;
Overwegende dat het, in het kader van de integratie van gemeente en OCMW en het daaruit volgend
wegvallen van de gemeentelijke toelage aan het OCMW (de gemeente financiert in BBC 2020 het
beleid van het OCMW meer bepaald rechtstreeks), aangewezen is om de gelden uit het gemeentefonds
te centraliseren en zowel de gelden die historisch gezien aan de gemeente werden overgemaakt als
diegene die voorheen aan het OCMW werden toegewezen, beide te laten storten op een bankrekening
van de gemeente Kortenberg;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Maarten Willems, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne, Stef
Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Lia Vandeven, Axel
Degreef, Kristof Van Roey, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els
Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
- onthouden zich: Mia Vandervelde
Besluit: met 25 stemmen voor en 1 onthouding

Artikel 1: De raad besluit om het aandeel van het Gemeentefonds dat rechtstreeks aan het OCMW
wordt gestort met ingang van 1 januari 2020 te bepalen op 0%. Het aandeel van de gemeente bedraagt
bijgevolg 100%.
Artikel 2: De raad beslist om de gelden uit het gemeentefonds te laten storten op volgend
bankrekeningnummer van gemeente Kortenberg: BE27 0910 0015 1973.
Artikel 3: De raad besluit de financieel directeur de nodige besluiten aan fondsen@vlaanderen.be te
laten overmaken voor 30 juni 2019.

4.

Thema-audit Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen: kennisname rapport

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Overwegende dat er door Audit Vlaanderen een thema-audit “Gemeentelijke premies, subsidies en
toelagen” werd uitgevoerd waarbij geëvalueerd werd of de organisatie voor de verschillende
onderdelen van het subsidieproces en voor een aantal proces-overkoepelende voorwaarden voldoende
beheersmaatregelen heeft geïmplementeerd om een aantal hiermee verbonden risico’s af te dekken;
Overwegende dat deze thema-audit kadert in de ondersteunende rol van Audit Vlaanderen in het
streven naar een effectieve, efficiënte, kwaliteitsvolle en integere werking van lokale besturen;
Overwegende dat deze audit werd opgestart met een openingsmeeting op 6 december 2018 en dat het
definitieve rapport werd verzonden aan de gemeente op 10 mei 2019;
Besluit:
De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van 10 mei 2019 van Audit Vlaanderen houdende
thema-audit “Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen”.
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5.

Organisatiebeheersing: rapportage 2018

Gelet op de artikelen 217, 218, 219 en 220 van het Decreet over het Lokaal Bbestuur m.b.t. de
organisatiebeheersing;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2007 houdende de goedkeuring van het
algemeen kader van het intern controlesysteem;
Gelet op de aanbevelingen uit de thema-audit ‘gemeentelijke premies, subsidies en toelagen’:
“Dit kader bepaalt bijkomend minstens:
- Met welke periodiciteit en op welke manier de organisatie stil wil staan bij haar eigen werking
(via periodieke zelfevaluatie, een doorlichting door een externe partij, enz.);
- Hoe de algemeen directeur minstens jaarlijks rapporteert aan het college en de raad over de
mate waarin de risico’s beheerst zijn.”
Overwegende dat de algemeen directeur jaarlijks aan de raad dient te rapporteren over het
organisatiebeheersingssysteem;
Overwegende dat de gemeenteraad met besluit van 17 december 2007 besliste dat het intern
controlesysteem zou opgesteld en geïmplementeerd worden op basis van de Leidraad
Organisatiebeheersing voor Lokale Besturen, opgesteld door de Vlaamse overheid;
Overwegende dat op basis van deze leidraad een zelfevaluatie werd uitgevoerd en per thema
verbeteracties werden geformuleerd evenals hun prioriteit;
Overwegende dat elke actieverantwoordelijke voor een verbeteractie een fiche heeft uitgeschreven
zodat duidelijk is wie, wat, wanneer zal opnemen met welke middelen (minstens voor de acties met de
hoogste prioriteiten);
Overwegende dat een algemene opvolging van deze acties binnen het gemeenschappelijk
managementteam elk semester werd voorzien;

Overwegende dat een meer concrete opvolging binnen elke dienst zelf werd opgenomen;
Gelet op het rapport bij deze beslissing, waarin een overzicht opgenomen werd van de verschillende
verbeteracties en de mate van realisatie op 31 december 2018;
Besluit:
De gemeenteraad neemt kennis van het voortgangsrapport m.b.t. organisatiebeheersing van 2018.
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6.

Organisatiebeheersing: overgangsmaatregel

Gelet op art. 592 van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Overwegende dat daarin voorzien is dat de bestaande maatregelen organisatiebeheersing van gemeente
en OCMW – zoals in het verleden uitgewerkt - behouden blijven tot en met 1 juli 2019;
Overwegende dat dit er vanuit gaat dat tegen dan gezamenlijke maatregelen reeds zijn uitgewerkt en
ingang vinden;
Overwegende dat een deel van de organisatiebeheersing betrekking heeft op het financieel
management en de financiële rapportering (bv regeling budgethouderschap en provisie);
Overwegende dat het aangewezen is om wijzigingen die daarop betrekking hebben niet in de loop van
een jaar te wijzigen;
Overwegende dat het aangewezen is om bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 meer
geïntegreerde regels te voorzien voor gemeente en OCMW m.b.t. het financiële management en
nieuwe maatregelen organisatiebeheersing dan ook pas te laten ingaan vanaf 1 januari 2020;
Overwegende dat voorgesteld wordt om de bestaande maatregelen nu te behouden tot
31 december 2019;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Maarten Willems, 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, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An
Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Besluit: met algemene stemmen
De bestaande maatregelen m.b.t. organisatiebeheersing blijven behouden tot 31/12/2019.
Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 24/06/2019.
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7.

Installatiebesluit en afsprakennota Adviesraden

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur artikel 304 houdende de organisatie van raden en
overlegstructuren die als opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur
te adviseren;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikels 1.3.3 en 1.3.4;
Gelet op het Decreet Algemeen Beleid Milieu artikel 11.4.4;
Gelet op het Decreet Lokaal Sociaal Beleidsplan;
Gelet op de Cultuurpact artikels 3, 6 en 7;
Gelet op het Decreet Lokaal Cultuurbeleid titel 4 artikels 52 t.e.m. 58;
Gelet op het Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid art. 5;
Gelet op de vragen die op de gemeenteraad van maart gesteld werden m.b.t. de samenstelling van de
adviesraden;

Gelet op de toelichting aan de voorzitters van de adviesraden op 13 mei 2019;
Gelet op de toelichting aan de Raadscommissie Ad Hoc op 4 juni 2019;
Overwegende dat de toelagen voor de raden voorzien zullen worden in de meerjarenplanning;
Overwegende dat het wenselijk is de raden op een meer uniforme manier te organiseren;
Overwegende dat deze uniforme manier van werken weerspiegeld wordt in een (overkoepelende)
afsprakennota zoals hier bijgevoegd;
Gelet op het voorwaardelijk visum nr. 2019/87 d.d. 04.06.2019 van de financieel directeur;
Fractie Groen dient 2 amendementen in om het voorstel van besluit als volgt te wijzigen:
Amendement 1
VII. Agenda en Verslaggeving
B. Verslag, §1
Tekst ter goedkeuring: “De verslaggeving van de vergaderingen is verplicht en wordt opgemaakt en
doorgestuurd ten laatste 10 dagen na de vergadering. Indien er opmerkingen zouden zijn n.a.v. het
verslag, dienen deze geformuleerd te worden ten laatste 10 dagen na het uitsturen van het verslag.
Amendement 2
VII. Agenda en Verslaggeving
B. Verslag, §2
Tekst ter goedkeuring: “De definitieve verslagen en de adviezen van de raden worden gepubliceerd op
het publieke gedeelte van de gemeentelijke webstek, uitgezonderd persoonsgebonden informatie.”
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over amendement 1 van fractie Groen:
- stemmen voor: Maarten Willems, 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, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An
Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Het amendement wordt goedgekeurd.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over amendement 2 van fractie Groen:
- stemmen voor: Maarten Willems, 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, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An
Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Het amendement wordt goedgekeurd.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over het agendapunt:
- stemmen voor: Maarten Willems, 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, 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 stemt in met de overkoepelende afsprakennota als bijlage mits
aanpassingen volgens goedgekeurde amendementen.
Artikel 2: De volgende raden worden geïnstalleerd:
* Cultuurraad, Jeugdraad, Sportraad, Bibraad, Vrijetijdsraad

* Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro), Milieuadviesraad (MAR),
gemeentelijke adviescommissie mobiliteit en verkeersveiligheid (GAMV), Landbouwraad,
Gemeentelijke erfgoedcommissie (Geck!), Wereldraad
* Raad voor lokale economie (RLE), Marktcommissie
* Seniorenraad, Centrumraad, Lokaal overleg kinderopvang (LOK), Welzijnsraad.
Artikel 3: De statuten van de verschillende adviesraden, zoals opgesomd in artikel 2, zullen binnen de
drie maanden na installatie van de raden worden goedgekeurd. Zo niet is de installatie nietig.
Artikel 4: De bepalingen in de afsprakennota aangaande de werkingstoelage van de raden zijn van
toepassing vanaf 1 januari 2020.
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8.

Gecoro: goedkeuring samenstelling

Gelet op de bepalingen in de codex RO dd. 01 september 2009 houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling,
de organisatie en de werkwijze van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 16 april 2007 houdende aanduiding van de op te roepen
maatschappelijke geledingen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 11 februari 2008 houdende samenstelling GECORO;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd in zitting van 3 juni 2019;
Overwegende dat het nodige budget voor presentiegelden voorzien is op actie 1419/001/007/003/005
met registratiesleutel 62000010/0600;
Gelet op het visum nr. 2019/86 d.d. 04.06.2019 van de financieel directeur;
Gelet op de “Afsprakennota Adviesraden” zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van heden die
bepaalt dat gemeente- en OCMW-raadsleden, leden van het college van burgemeester en schepenen,
leden van het vast bureau en leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) geen
stemgerechtigde lid kunnen zijn van een adviesraad;
Overwegende dat het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat ten hoogste twee derde van de leden
van hetzelfde geslacht zijn;
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor de maatschappelijke geledingen:
voor de milieu- en natuurverenigingen, voorgedragen door Natuurpunt:
- effectief lid: Paul Van Leest
- plaatsvervanger: Ewoud L’Amiral
voor de vereniging van landbouwers voorgedragen door de Landbouwraad:
- effectief lid: Johan Bonnast
- plaatsvervanger: Luc Salens
voor de vereniging van handelaars voorgedragen door UNIZO en VOKA Vlaams-Brabant & Brussel:
- effectief lid: Karla Vandecasteele
- plaatsvervanger: Helga Parijs
voor de vereniging van werknemers, voorgedragen door ACV vakverbond Leuven:
- effectief lid: Danny Laes
- plaatsvervanger: Guido Lauwerys
voor de socio- culturele organisaties, voorgedragen door de Cultuurraad:
- effectief lid: Daniel Janssens
- plaatsvervanger: Dirk De Block
Gelet op de gemotiveerde kandidatuurstelling als deskundige van:
Dhr. Walter Sevenants, archeoloog
Dhr. Roan Vercammen, architect-stedenbouwkundige
Mevr. Nele Beyens, architect-planoloog
Dhr. Stijn Lauwerys, architect-ingenieur

Mevr. Kristien Hermans, architect-stedenbouwkundige (uitsluitend als plaatsvervanger)
Dhr. Stijn Dekelver, ervaring in Gecoro
Dhr. Dirk Hendrickx, architect
Mevr. Maureen Heyns, architect
Dhr. Bruno Mariens, notaris
Mevr. Anne-Leen Op de Beeck, architect-stedenbouwkundige
Dhr. Dominique Ceusters, ingenieur-architect
Dhr. Alexander Rillaerts, notarieel stagiair
Dhr. Erwin Roels, interesse
Dhr. Luc De Vos, ervaring in Gecoro
Dhr. Luc Van Tilt, ervaring
Dhr. Michel Duplessis, interesse
Mevr. Diane Daems, interesse
Dhr. Jaan Donny, interesse
Gelet op de voorgedragen kandidaat als voorzitter:
Dhr. Stijn Lauwerys
Gelet op de voorgedragen kandidaat als vaste secretaris:
Dhr. Dieter Hendrickx
Overwegende dat raadslid Vanhoof namens de N-VA-fractie voorstelt om het aantal maatschappelijke
geledingen te verminderen door deze voor de vereniging van werknemers te schrappen en in die plaats
een deskundige meer aan te stellen;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor de maatschappelijke geledingen en hun
plaatsvervangers en de effectieve deskundigen:
Aantal stembriefjes: 26, waarvan 3 ongeldig
voor de milieu- en natuurverenigingen, voorgedragen door Natuurpunt:
- effectief lid: Paul Van Leest bekomt 16 ja-stemmen, 5 neen-stemmen en 2 blanco stemmen
- plaatsvervanger: Ewoud L’Amiral bekomt 14 ja-stemmen, 5 neen-stemmen en 4 blanco
stemmen
voor de vereniging van landbouwers voorgedragen door de Landbouwraad:
- effectief lid: Johan Bonnast bekomt 15 ja-stemmen, 6 neen-stemmen en 2 blanco stemmen
- plaatsvervanger: Luc Salens bekomt 16 ja-stemmen, 5 neen-stemmen en 2 blanco stemmen
voor de vereniging van handelaars voorgedragen door UNIZO en VOKA Vlaams-Brabant & Brussel:
- effectief lid: Karla Vandecasteele bekomt 16 ja-stemmen, 6 neen-stemmen en 1 blanco stem
- plaatsvervanger: Helga Parijs bekomt 16 ja-stemmen, 5 neen-stemmen en 2 blanco stemmen
voor de vereniging van werknemers, voorgedragen door ACV vakverbond Leuven;
- effectief lid: Danny Laes bekomt 15 ja- stemmen, 7 neen-stemmen en 1 blanco stem
- plaatsvervanger: Guido Lauwerys bekomt 14 ja-stemmen, 7 neen-stemmen en 2 blanco
stemmen
voor de socio- culturele organisaties, voorgedragen door de Cultuurraad:
- effectief lid: Daniel Janssens bekomt 11 ja-stemmen, 10 neen-stemmen en 2 blanco stemmen
- plaatsvervanger: Dirk De Block bekomt 14 ja- stemmen, 7 neen-stemmen en 2 blanco
stemmen
voor de deskundigen (effectief lid):
- Walter Sevenants bekomt 3 ja-stemmen
- Roan Vercammen bekomt 3 ja-stemmen
- Nele Beyens bekomt 15 ja-stemmen
- Stijn Lauwerys bekomt 12 ja-stemmen
- Stijn Dekelver bekomt 5 ja-stemmen
- Dirk Hendrickx bekomt 11 ja-stemmen
- Maureen Heyns bekomt 12 ja-stemmen
- Bruno Mariens bekomt 2 ja-stemmen
- Anne-Leen Op de Beeck bekomt 2 ja-stemmen
- Dominique Ceusters bekomt 1 ja-stem
- Alexander Rillaerts bekomt 1 ja-stem
- Erwin Roels bekomt 1 ja-stem

- Luc De Vos bekomt 0 stemmen
- Luc Van Tilt bekomt 0 stemmen
- Michel Duplessis bekomt 1 ja-stem
- Diane Daems bekomt 1 ja-stem
- Jaan Donny bekomt 2 ja-stemmen
- Aantal neen-stemmen: 4
- Aantal blanco-stemmen: 1
Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor voorzitter:
Aantal stembriefjes: 26
Dhr. Stijn Lauwerys bekomt 17 ja-stemmen en 9 neen-stemmen
Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor vaste secretaris:
Dhr. Dieter Hendrickx bekomt 17 ja-stemmen en 9 neen-stemmen
Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor de plaatsvervangende deskundigen:
Aantal stembriefjes: 26, waarvan 1 ongeldig
- Walter Sevenants bekomt 3 ja-stemmen
- Roan Vercammen bekomt 16 ja-stemmen
- Nele Beyens bekomt 1 ja-stem
- Stijn Lauwerys bekomt 0 stemmen
- Kristien Hermans bekomt 14 ja-stemmen
- Stijn Dekelver bekomt 2 ja-stemmen
- Dirk Hendrickx bekomt 0 stemmen
- Maureen Heyns bekomt 0 stemmen
- Bruno Mariens bekomt 3 ja-stemmen
- Anne-Leen Op de Beeck bekomt 10 ja-stemmen
- Dominique Ceusters bekomt 1 ja-stem
- Alexander Rillaerts bekomt 1 ja-stem
- Erwin Roels bekomt 2 ja-stemmen
- Luc De Vos bekomt 0 stemmen
- Luc Van Tilt bekomt 0 stemmen
- Michel Duplessis bekomt 1 ja-stem
- Diane Daems bekomt 2 ja-stemmen
- Jaan Donny bekomt 1 ja-stem
- Aantal neen-stemmen: 4
- Aantal blanco-stemmen: 1
Besluit:
Artikel 1: Het voorstel van raadslid Vanhoof, namens de N-VA-fractie, om het aantal
maatschappelijke geledingen te verminderen door deze voor de vereniging van werknemers te
schrappen en in die plaats een deskundige meer aan te stellen, bekomt 8 stemmen voor,
3 onthoudingen en 15 stemmen tegen, en wordt dus door de raad verworpen.
Artikel 2: De raad beslist het aantal leden van de Gecoro vast te leggen op negen, waarvan vijf voor de
maatschappelijke geledingen.
Artikel 3 : De raad beslist in openbare zitting bij geheime stemming volgende leden van de GECORO
aan te stellen:
voor de maatschappelijke geledingen:
1) voor de milieu- en natuurverenigingen, voorgedragen door Natuurpunt:
- effectief lid: Paul Van Leest met 16 ja-stemmen
- plaatsvervanger: Ewoud L’Amiral met 14 ja-stemmen
2) voor de vereniging van landbouwers voorgedragen door de Landbouwraad:
- effectief lid: Johan Bonnast met 15 ja-stemmen
- plaatsvervanger: Luc Salens met 16 ja-stemmen

3) voor de vereniging van handelaars voorgedragen door UNIZO en VOKA Vlaams-Brabant &
Brussel:
- effectief lid: Karla Vandecasteele met 16 ja-stemmen
- plaatsvervanger: Helga Parijs met 16 ja-stemmen
4) voor de vereniging van werknemers, voorgedragen door ACV vakverbond Leuven:
- effectief lid: Danny Laes met 15 ja- stemmen
- plaatsvervanger: Guido Lauwerys met 14 ja-stemmen
5) voor de socio- culturele organisaties, voorgedragen door de Cultuurraad:
- effectief lid: Daniel Janssens met 11 ja-stemmen
- plaatsvervanger: Dirk De Block met 14 ja- stemmen;
voor de deskundigen:
6) Nele Beyens met 15 ja-stemmen
7) Stijn Lauwerys met 12 ja-stemmen
8) Maureen Heyns met 12 ja-stemmen
9) Dirk Hendrickx met 11 ja-stemmen.
Artikel 4: De raad beslist in openbare zitting bij geheime stemming met 17 ja-stemmen Stijn Lauwerys
te benoemen tot voorzitter van de GECORO.
Artikel 5: De raad beslist in openbare zitting bij geheime stemming met 17 ja-stemmen Dieter
Hendrickx te benoemen tot vaste secretaris van de GECORO.
Artikel 6: De raad beslist in openbare zitting bij geheime stemming de drie volgende plaatsvervangers
te benoemen (de gekozenen met uitsluiting van de voorzitter die geen plaatsvervanger krijgt):
Plaatsvervanger 1: Roan Vercammen met 16 ja-stemmen
Plaatsvervanger 2: Kristien Hermans met 14 ja-stemmen
Plaatsvervanger 3: Anne-Leen Op de Beeck met 10 ja-stemmen
Artikel 7: Aan de leden van de GECORO wordt presentiegeld verleend voor de vergaderingen waarop
zij aanwezig zijn. Het bedrag van het presentiegeld komt overeen met wat in het huishoudelijk
reglement voorzien is als presentiegeld voor gemeenteraadsleden voor het bijwonen van vergaderingen
van gemeenteraadscommissies.
Artikel 8: Dit besluit wordt voor goedkeuring overgemaakt aan de deputatie van de provincie VlaamsBrabant.
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9.

Interleuven: Bijzondere algemene vergadering van 11 september 2019 - verlenging
bestaansduur Interleuven– 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 23 mei 2019 voor de Bijzondere algemene Vergadering van Interleuven
van 11 september 2019 – verlenging bestaansduur Interleuven met bijhorende agenda en bijlagen;
Gelet op de agenda van de Bijzondere algemene Vergadering van Interleuven van 11 september 2019
– verlenging bestaansduur Interleuven:
1. Samenstelling van het bureau
2. Statutenwijziging – verlenging bestaansduur intercommunale

3. Geen verlenging deelnemer Social
4. Vervanging leden raad van bestuur
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: Maarten Willems, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne, Stef
Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Lia Vandeven,
Frie De Greef, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans
- stemmen tegen: Bart Nevens, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van
Greuningen, Kristof Van Roey, Hans Vanhoof, Chris Wynants
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Axel Degreef, An Verdeyen
Besluit: met 15 stemmen voor, 8 stemmen tegen en 3 onthoudingen
Artikel 1: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Bijzondere algemene
Vergadering van Interleuven van 11 september 2019 – verlenging bestaansduur Interleuven:
1. Samenstelling van het bureau
2. Statutenwijziging – verlenging bestaansduur intercommunale
3. Geen verlenging deelnemer Social
4. Vervanging leden raad van bestuur
5. Varia.
Artikel 2: Aan mevrouw Frie De Greef, of haar plaatsvervanger, die als vertegenwoordiger van de
gemeente zal deelnemen aan de Bijzondere algemene Vergadering van Interleuven van
11 september 2019 – verlenging bestaansduur Interleuven, 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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10.

Aanpassing uitleenreglement e-readers

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gelet op het feit dat de Bib e-readers uitleent en dat daarvoor een uitleenreglement geldt sinds
1 juli 2017;
Gelet op het feit dat in het uitleenreglement voor e-readers wordt verwezen naar het algemene
gebruikersreglement van de Bib;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 11 februari 2019 tot aanpassing van het algemene
gebruikersreglement van de Bib n.a.v. het in voege treden van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG);
Gelet op het feit dat er aan het algemene gebruikersreglement artikel 13 werd toegevoegd, waardoor
de nummering is opgeschoven;
Overwegende dat punt 14 uit het uitleenreglement voor e-readers als gevolg ook moet worden
aangepast.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:

- stemmen voor: Maarten Willems, 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, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An
Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De aanpassing van het uitleenreglement voor e-readers wordt als volgt goedgekeurd.

Uitleenreglement e-reader
1. Alleen leden van Bibliotheek Kortenberg die 18 jaar of ouder zijn, kunnen een e-reader
ontlenen.
2. Een e-reader reserveren kost 0,80 euro.
3. De uitleentermijn van een e-reader met e-boeken bedraagt vier weken en is niet
verlengbaar. De uitleentermijn begint te lopen vanaf het moment dat de e-reader
klaarligt aan de infobalie.
4. Bij het niet tijdig inleveren van de materialen wordt er 0,10 euro voor de e-reader en
0,10 euro voor elk uitgeleend e-boek per dag aangerekend.
5. Een e-reader wordt steeds uitgeleend met een bijhorend beschermhoesje. De ereader mag niet uit het hoesje gehaald worden.
6. Er kan max. één e-reader per lenerspas worden ontleend.
7. Een uitgeleende e-reader mag alleen gebruikt worden voor het lezen van e-boeken die
door het bibliotheekpersoneel op het toestel werden geplaatst.
8. Het kopiëren, verwijderen en/of toevoegen van e-boeken is met andere woorden
strikt verboden. De e-boeken op de e-reader zijn traceerbaar en de lener kan bij
misbruik verantwoordelijk worden gesteld.
9. Bij een eerste uitlening krijgt de lener een beknopte uitleg over de werking van de ereader. De volledige handleiding is te vinden op http://kortenberg.bibliotheek.be.
10. De lener ontvangt de e-reader volledig opgeladen en in goede staat. De lener zal de ereader met zorg behandelen.
11. Het uitlenen van de e-reader aan derden is verboden.
12. Het uitlenen en het inleveren van de e-reader gebeurt steeds aan de balie.
13. Bij verlies of beschadiging van de e-reader en/of bijhorend hoesje zal gevraagd
worden om beide steeds geheel te vergoeden.
14. Alle artikels van het Gebruikersreglement van de bibliotheek zijn ook van toepassing
op de ontlening van een e-reader, met uitzondering van artikel 8, 10, 14 en 20.

15. Bij elke ontlening ondertekent de lener dit reglement en verbindt zich ertoe het na te
leven. Op vraag krijgt de lener een kopie van het ondertekende reglement.
Datum: ....... /……. /……….
Naam: ………………………………………….
Voor de lener,

Handtekening
Artikel 2: De aanpassing van het uitleenreglement voor e-readers treedt in werking op 25 juni 2019.
Artikel 3: Alle voorgaande versies van het uitleenreglement voor e-readers worden opgeheven.
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Met algemene stemmen wordt beslist om de agendapunten 11 t.e.m. 17 samen te behandelen.

11.

Verwerkingsovereenkomst (AVG) tussen gemeente Kortenberg en Cultuurconnect vzw:
goedkeuren en afsluiten van een verwerkingsovereenkomst als bijlage bij de bestaande
overeenkomst

Gelet op de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”, afgekort “AVG”);
Gelet op artikel 28 van de AVG hetgeen de verplichting bevat om als verwerkingsverantwoordelijke
over te gaan tot het afsluiten van een schriftelijke overeenkomst met de leveranciers die op instructie
van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken, en waarin de uitvoering en
organisatie van de geïnstrueerde verwerking van persoonsgegevens nader wordt bepaald
(“verwerkingsovereenkomst”);
Gelet op het model van verwerkingsovereenkomst dat door de VVSG werd uitgewerkt, en dat de
gemeente Kortenberg dit model als standaardontwerp wenst te gebruiken;
Gelet op het feit dat de verwerkingsovereenkomst een bijlage vormt bij de hoofdovereenkomst;
Gelet op de bestaande overeenkomst met Cultuurconnect vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel
betreffende de voortzetting van de aansluiting van de openbare bibliotheek op de omgeving van het
Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS), waarbij deze optreedt als verwerker zoals omschreven in de
AVG op instructie van de Gemeente Kortenberg;
Overwegende dat Cultuurconnect vzw een eigen verwerkingsovereenkomst heeft voorgesteld;
Overwegende dat het voorstel van verwerkingsovereenkomst van Cultuurconnect vzw bepaalt dat haar
aansprakelijkheid dezelfde is zoals voorzien in de dienstverleningsovereenkomst, zonder afbreuk te
doen aan art. 82 GDPR. De dienstverleningsovereenkomst voorziet dat Cultuurconnect vzw in geen
geval aansprakelijk is voor de schade aan personen of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het
gevolg is van activiteiten in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
Overwegende dat Cultuurconnect vzw de door haar voorgestelde verwerkingsovereenkomst wenst te
handhaven;
Overwegende dat een verderzetting van de dienstverlening door Cultuurconnect vzw gewenst is en
derhalve gepaard dient te gaan met de voorgestelde voorwaarden inzake de verwerking van
persoonsgegevens.
Gelet op het voorstel van verwerkingsovereenkomst met Cultuurconnect VZW;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:

- stemmen voor: Maarten Willems, 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, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An
Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Besluit: met algemene stemmen
De gemeenteraad keurt de gegevensverwerkingsovereenkomst met Cultuurconnect VZW, Priemstraat
51, 1000 Brussel goed. Deze overeenkomst maakt integraal deel uit van dit besluit.
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12.

Verwerkingsovereenkomst (AVG) tussen gemeente Kortenberg en CCV Belgium NV:
goedkeuren en afsluiten van een verwerkingsovereenkomst als bijlage bij de bestaande
overeenkomst

Gelet op de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”, afgekort “AVG”);
Gelet op artikel 28 van de AVG hetgeen de verplichting bevat om als verwerkingsverantwoordelijke
over te gaan tot het afsluiten van een schriftelijke overeenkomst met de leveranciers die op instructie
van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken, en waarin de uitvoering en
organisatie van de geïnstrueerde verwerking van persoonsgegevens nader wordt bepaald
(“verwerkingsovereenkomst”);
Gelet op het model van verwerkingsovereenkomst dat door de VVSG werd uitgewerkt, en dat de
gemeente Kortenberg dit model als standaardontwerp wenst te gebruiken;
Gelet op het feit dat de verwerkingsovereenkomst een bijlage vormt bij de hoofdovereenkomst;
Gelet op de bestaande overeenkomst met CCV Belgium NV, Ter Waarde 50, 8900 Ieper met
betrekking tot de levering van betaalterminals voor o.a. Bancontact en Maestro, waarbij deze optreedt
als verwerker zoals omschreven in de AVG op instructie van de gemeente Kortenberg;
Overwegende dat de partijen akkoord zijn om te werken op basis van het model van
verwerkingsovereenkomst dat door de VVSG werd uitgewerkt;
Overwegende dat in het voormelde model bepaald wordt dat de verwerker aansprakelijk is ten aanzien
van de verwerkingsverantwoordelijke voor schade die voortvloeit uit een handeling of een nalatigheid
wanneer bij de verwerking niet is voldaan aan de specifiek tot verwerkers gerichte verplichtingen van
de AVG, dan wel uit een handeling of nalatigheid in strijd met de rechtmatige instructies van de
verwerkingsverantwoordelijke.
Gelet op het voorstel van verwerkingsovereenkomst met CCV Belgium NV;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Maarten Willems, 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, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An
Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Besluit: met algemene stemmen
De gemeenteraad keurt de gegevensverwerkingsovereenkomst met CCV Belgium NV Ter Waarde 50,
8900 Ieper goed. Deze overeenkomst maakt integraal deel uit van dit besluit.
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13.

Verwerkingsovereenkomst (AVG) tussen gemeente Kortenberg en Brickyard BV: goedkeuren
en afsluiten van een verwerkingsovereenkomst als bijlage bij de bestaande overeenkomst

Gelet op de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”, afgekort “AVG”);
Gelet op artikel 28 van de AVG hetgeen de verplichting bevat om als verwerkingsverantwoordelijke
over te gaan tot het afsluiten van een schriftelijke overeenkomst met de leveranciers die op instructie
van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken, en waarin de uitvoering en
organisatie van de geïnstrueerde verwerking van persoonsgegevens nader wordt bepaald
(“verwerkingsovereenkomst”);
Gelet op het model van verwerkingsovereenkomst dat door de VVSG werd uitgewerkt, en
overwegende dat de gemeente Kortenberg dit model als standaardontwerp wenst te gebruiken;
Gelet op het feit dat de verwerkingsovereenkomst een bijlage vormt bij de hoofdovereenkomst;
Gelet op de bestaande overeenkomst met Brickyard BV, 1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
(Nederland), aan de H.J.E. Wenckebachweg 80, met betrekking tot het leveren, plaatsen, installeren en
verhuren van een ANPR-cameraopstelling en aanleveren van bijbehorende software, waarbij deze
optreedt als verwerker zoals omschreven in de AVG op instructie van de gemeente Kortenberg;
Overwegende dat de partijen ermee akkoord gaan te werken op basis van het model van
verwerkingsovereenkomst dat door de VVSG werd uitgewerkt;
Overwegende dat in het voormelde model bepaald wordt dat de verwerker aansprakelijk is ten aanzien
van de verwerkingsverantwoordelijke voor schade die voortvloeit uit een handeling of een nalatigheid
wanneer bij de verwerking niet is voldaan aan de specifiek tot verwerkers gerichte verplichtingen van
de AVG, dan wel uit een handeling of nalatigheid in strijd met de rechtmatige instructies van de
verwerkingsverantwoordelijke.
Gelet op het voorstel van verwerkingsovereenkomst met Brickyard BV;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Maarten Willems, 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, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An
Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Besluit: met algemene stemmen
De gemeenteraad keurt de gegevensverwerkingsovereenkomst met Brickyard BV, 1114 AD
Amsterdam-Duivendrecht (Nederland), aan de H.J.E. Wenckebachweg 80 goed. Deze overeenkomst
maakt integraal deel uit van dit besluit.
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14.

Verwerkingsovereenkomst (AVG) tussen gemeente Kortenberg en uitgeverij Vanden Broele
NV: goedkeuren en afsluiten van een verwerkingsovereenkomst als bijlage bij de bestaande
overeenkomst

Gelet op de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”, afgekort “AVG”);
Gelet op artikel 28 van de AVG hetgeen de verplichting bevat om als verwerkingsverantwoordelijke
over te gaan tot het afsluiten van een schriftelijke overeenkomst met de leveranciers die op instructie
van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken, en waarin de uitvoering en

organisatie van de geïnstrueerde verwerking van persoonsgegevens nader wordt bepaald
(“verwerkingsovereenkomst”);
Gelet op het feit dat de verwerkingsovereenkomst een bijlage vormt bij de hoofdovereenkomst;
Gelet op het model van verwerkingsovereenkomst dat door de VVSG werd uitgewerkt, en dat de
gemeente Kortenberg dit model als standaardontwerp wenst te gebruiken;
Gelet op de bestaande overeenkomst met Uitgeverij Vanden Broele NV, Stationslaan 23, 8200
Brugge, met betrekking tot (i) de hosting en onderhoud van de applicaties van de Uitgeverij Vanden
Broele NV (ScanSearch, Verifieer, eGovFlow, DABS, ReligioPoint, ReligioSoft), (ii) VKADMIN,
(iii) scanning en digitaliseren van registers Burgelijke Stand of andere dossiers, en (iv)
verkiezingsdrukwerk, waarbij deze optreedt als verwerker zoals omschreven in de AVG op instructie
van de gemeente Kortenberg;
Overwegende dat de partijen akkoord zijn om te werken met het model van verwerkingsovereenkomst
dat door de VVSG werd uitgewerkt;
Overwegende dat in het voormelde model bepaald wordt dat (i) de verwerker aansprakelijk is ten
aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke voor schade die voortvloeit uit een handeling of een
nalatigheid wanneer bij de verwerking niet is voldaan aan de specifiek tot verwerkers gerichte
verplichtingen van de AVG, dan wel uit een handeling of nalatigheid in strijd met de rechtmatige
instructies van de verwerkingsverantwoordelijke en dat (ii) de aansprakelijkheid van de Verwerker is
beperkt zoals voorzien in de Opdracht, zonder evenwel afbreuk te doen aan art 82 van de AVG;
Gelet op het voorstel van verwerkingsovereenkomst met Uitgeverij Vanden Broele;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Maarten Willems, 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, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An
Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Besluit: met algemene stemmen
De gemeenteraad keurt de gegevensverwerkingsovereenkomst met uitgeverij Vanden Broele,
Stationslaan 23, 8200 Brugge goed. Deze overeenkomst maakt integraal deel uit van dit besluit.
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15.

Verwerkingsovereenkomst (AVG) tussen gemeente Kortenberg en Interleuven: goedkeuren en
afsluiten van een verwerkingsovereenkomst als bijlage bij de bestaande overeenkomst

Gelet op de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”, afgekort “AVG”);
Gelet op artikel 28 van de AVG hetgeen de verplichting bevat om als verwerkingsverantwoordelijke
over te gaan tot het afsluiten van een schriftelijke overeenkomst met de leveranciers die op instructie
van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken, en waarin de uitvoering en
organisatie van de geïnstrueerde verwerking van persoonsgegevens nader wordt bepaald
(“verwerkingsovereenkomst”);
Gelet op het model van verwerkingsovereenkomst dat door de VVSG werd uitgewerkt, en dat de
gemeente Kortenberg dit model als standaardontwerp wenst te gebruiken;
Gelet op het feit dat de verwerkingsovereenkomst een bijlage vormt bij de hoofdovereenkomst;
Gelet op de bestaande overeenkomst(en) met Interleuven, Brouwersstraat 6, 3000 Leuven o.m. voor
haar dienstverlening als veiligheidsconsulent en waarbij deze optreedt als verwerker zoals omschreven
in de AVG op instructie van de gemeente Kortenberg;
Overwegende dat de partijen akkoord zijn om te werken met het model van verwerkingsovereenkomst
dat door de VVSG werd uitgewerkt;

Overwegende dat in het voormelde model bepaald wordt dat (i) de verwerker aansprakelijk is ten
aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke voor schade die voortvloeit uit een handeling of een
nalatigheid wanneer bij de verwerking niet is voldaan aan de specifiek tot verwerkers gerichte
verplichtingen van de AVG, dan wel uit een handeling of nalatigheid in strijd met de rechtmatige
instructies van de verwerkingsverantwoordelijke en dat (ii) de aansprakelijkheid van de Verwerker is
beperkt zoals voorzien in de opdracht, zonder evenwel afbreuk te doen aan art 82 van de AVG.
Gelet op het voorstel van verwerkingsovereenkomst met Interleuven;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Maarten Willems, 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, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An
Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Besluit: met algemene stemmen
De gemeenteraad keurt de gegevensverwerkingsovereenkomst met Interleuven, Brouwersstraat 6,
3000 Leuven goed. Deze overeenkomst maakt integraal deel uit van dit besluit.
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16.

Verwerkingsovereenkomst (AVG) tussen gemeente Kortenberg en Smartbit bvba: goedkeuren
en afsluiten van een verwerkingsovereenkomst als bijlage bij de bestaande overeenkomst

Gelet op de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”, afgekort “AVG”);
Gelet op artikel 28 van de AVG hetgeen de verplichting bevat om als verwerkingsverantwoordelijke
over te gaan tot het afsluiten van een schriftelijke overeenkomst met de leveranciers die op instructie
van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken, en waarin de uitvoering en
organisatie van de geïnstrueerde verwerking van persoonsgegevens nader wordt bepaald
(“verwerkingsovereenkomst”);
Gelet op het model van verwerkingsovereenkomst dat door de VVSG werd uitgewerkt, en dat de
gemeente Kortenberg dit model als standaardontwerp wenst te gebruiken;
Gelet op het feit dat de verwerkingsovereenkomst een bijlage vormt bij de hoofdovereenkomst;
Gelet op de bestaande overeenkomst met Smartbit bvba, Hoogstraat 13, 3670 Meeuwen, met
betrekking tot het gebruik van het digitaal schoolplatform “Smartschool”, waarbij deze optreedt als
verwerker zoals omschreven in de AVG op instructie van de gemeente Kortenberg;
Overwegende dat Smartbit bvba een eigen verwerkingsovereenkomst heeft voorgesteld;
Overwegende dat het voorstel van verwerkingsovereenkomst van Smartbit bvba bepaalt: een
verwerker is slechts aansprakelijk voor de schade die door de verwerking is veroorzaakt wanneer bij
de verwerking niet is voldaan aan de specifiek tot verwerkers gerichte verplichtingen van de AVG of
buiten dan wel in strijd met de rechtmatige instructies van de verwerkingsverantwoordelijke is
gehandeld en dat de verwerker kan vrijgesteld worden van deze aansprakelijkheid indien ze bewijst
dat ze op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakend feit;
Overwegende dat Smartbit bvba de door haar voorgestelde verwerkingsovereenkomst wenst te
handhaven;
Overwegende dat een verderzetting van de dienstverlening door Smartbit bvba gewenst is en derhalve
gepaard dient te gaan met de voorgestelde voorwaarden inzake de verwerking van persoonsgegevens;
Gelet op het voorstel van verwerkingsovereenkomst met Smartbit BVBA;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Maarten Willems, 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, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An
Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Besluit: met algemene stemmen
De gemeenteraad keurt de gegevensverwerkingsovereenkomst met Smartbit BVBA, Hoogstraat 13,
3670 Meeuwen goed. Deze overeenkomst maakt integraal deel uit van dit besluit.
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17.

Verwerkingsovereenkomst (AVG) tussen gemeente Kortenberg en Gimme NV: goedkeuren en
afsluiten van een verwerkingsovereenkomst als bijlage bij de bestaande overeenkomst

Gelet op de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”, afgekort “AVG”);
Gelet op artikel 28 van de AVG hetgeen de verplichting bevat om als verwerkingsverantwoordelijke
over te gaan tot het afsluiten van een schriftelijke overeenkomst met de leveranciers die op instructie
van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken, en waarin de uitvoering en
organisatie van de geïnstrueerde verwerking van persoonsgegevens nader wordt bepaald
(“verwerkingsovereenkomst”);
Gelet op het model van verwerkingsovereenkomst dat door de VVSG werd uitgewerkt, en dat de
gemeente Kortenberg dit model als standaardontwerp wenst te gebruiken;
Gelet op het feit dat de verwerkingsovereenkomst een bijlage vormt bij de hoofdovereenkomst;
Gelet op de bestaande overeenkomst met Gimme NV, Scheepsbouwersstraat 4, bus 1A, 9150
Rupelmonde, een communicatieplatform tussen de school en de ouders dat gebruikt wordt in GBS De
Boemerang en GBS De Negensprong, waarbij Gimme NV optreedt als verwerker zoals omschreven in
de AVG op instructie van de gemeente Kortenberg;
Overwegende dat Gimme NV een eigen verwerkingsovereenkomst heeft voorgesteld;
Overwegende dat de door Gimme NV voorgestelde overeenkomst minder volledig is dan het model
van de VVSG;
Overwegende dat het voorstel van verwerkingsovereenkomst van Gimme NV wel in het voordeel van
de gemeente Kortenberg bepaalt dat Gimme NV als verwerker alleen en volledig aansprakelijk is voor
de schade die voortvloeit uit de niet-naleving van de bepalingen van deze overeenkomst en haar
bijlagen en dat, indien de verwerkingsverantwoordelijke door een betrokkene wordt aangesproken in
schadevergoeding, Gimme NV als verwerker, op eenvoudig verzoek van de verantwoordelijke, in de
procedure tussenkomen teneinde de verwerkingsverantwoordelijke te vrijwaren;
Overwegende dat Gimme NV, ondanks de onvolledigheid van het voorgestelde ontwerp (door onder
meer niet expliciet te verwijzen naar haar bijstandsplicht onder de GDPR), rechtstreeks gehouden is tot
alle verplichtingen die de GDPR op de verwerkers legt (m.i.v. de bijstandsplicht van de verwerkers).
Gelet op het voorstel van verwerkingsovereenkomst met Gimme NV voor De Boemerang;
Gelet op het voorstel van verwerkingsovereenkomst met Gimme NV voor De Negensprong;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Maarten Willems, 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, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An
Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Besluit: met algemene stemmen

De gemeenteraad keurt de gegevensverwerkingsovereenkomsten met Gimme NV,
Scheepsbouwersstraat 4, bus 1A, 9150 Rupelmonde goed. Deze overeenkomsten maken integraal deel
uit van dit besluit.
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18.

Samenwerkingsovereenkomst tussen IGO DIV en de gemeente met betrekking tot de uitvoering
van diensten gericht op rationeel energiegebruik bij kwetsbare gezinnen

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;
Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning
van het lokaal woonbeleid van 21 september 2007 waarmee de Vlaamse regering gemeenten wil
aanzetten werk te maken van een volwaardig lokaal woonbeleid, bij voorkeur via intergemeentelijke
samenwerking;
Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 7 september 2015 houdende goedkeuring van de
toetreding van de gemeente en het OCMW tot de interlokale vereniging Woonwijzer Midden-Brabant
en de bijbehorende wijziging van de statuten van desbetreffende interlokale vereniging;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 7 september 2015 houdende goedkeuring van de
subsidieaanvraag en bijhorend subsidiedossier betreffende de verlenging van het intergemeentelijk
woonproject ‘ Woonwijzer Midden- Brabant 2016-2019’;
Gelet op het Ministerieel besluit van 18 februari 2016 houdende de toekenning van een subsidie aan
het project ‘ Woonwijzer Midden-Brabant’;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 2016 houdende de subsidiëring van
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2017 met betrekking tot wijziging van
het energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de energiescans;
Gelet op de actieverplichting van de distributienetbeheerders (DNB) ter stimulering van het rationeel
energiegebruik door uitvoering van huishoudelijke energiescans zoals beschreven in het Energiebesluit
artikel 6.4.1/8;
Gelet op de minimale vereisten van het Vlaams Energie Agentschap (VEA) voor het uitvoeren van de
energiescans en de begeleidingstrajecten, zoals beschreven in het Besluit van het VEA van 13 januari
2014 en latere wijzigingen;
Gelet op de actieverplichting van de DNB ter stimulering van het rationeel energiegebruik door
uitvoering van sociale energie efficiëntie projecten in woningen of wooneenheden die gehuurd worden
door de categorieën van prioritaire doelgroepen, zoals beschreven in het Energiebesluit artikel 6.4.1/9;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 juni 2018 houdende de goedkeuring van de
subsidieaanvraag voor 9 maanden voor de voortzetting van het intergemeentelijk woonproject
‘Woonwijzer Midden-Brabant ’;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 23 november 2018
houdende het aanbod en organisatie van gratis energiescans voor gebruikers van de dienstverlening
van het Welzijnshuis door ‘ Woonwijzer Midden- Brabant’;
Gelet op de bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Overwegende het feit dat het OCMW de gebruikers van hun dienstverlening gratis deze diensten kan
aanbieden mits ondertekening van een overeenkomst voor de uitvoering van diensten gericht op
rationeel energiegebruik bij kwetsbare gezinnen;
Overwegende het feit dat de ondertekening van deze overeenkomst niet ondertekend of aangeboden
werd in het verleden;
Overwegende dat deze overeenkomst volledig kosteloos is voor de gemeente;
Gelet op de ‘overeenkomst voor de uitvoering van diensten gericht op rationeel energiegebruik bij
kwetsbare gezinnen’;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:

- stemmen voor: Maarten Willems, 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, 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 geeft hierbij de toelating aan IGO DIV voor de uitvoering van volgende
energiesnoeiersopdrachten:
•
huishoudelijke energiescans voorzien door de DNB en de Vlaamse overheid
•
eenvoudige isolatiewerken van daken en zoldervloeren
•
aanvullende klussen in en rond de woning ter verbetering van de woonkwaliteit
•
uitvoering van energie- en waterbesparende maatregelen.
Artikel 2: De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de ondertekening van de overeenkomst hier
bijgevoegd voor de uitvoering van diensten gericht op rationeel energiegebruik bij kwetsbare
gezinnen, toegeleid vanuit het OCMW.
Artikel 3: Er zijn geen budgettaire implicaties aangezien het aanbod beperkt wordt tot de uitvoering
van diensten gericht op rationeel energiegebruik bij kwetsbare gezinnen, toegeleid vanuit het OCMW
en deze dienstverlening kosteloos worden aangeboden. De projectpartner IGO DIV factureert de
uitgevoerde energiescans en de kosten voor de begeleiding van sociale isolatieprojecten op de private
huurmarkt rechtstreeks aan de distributienetbeheerder.
Artikel 4: De algemeen directeur van de gemeente en de burgemeester worden gemachtigd om de
nieuwe overeenkomst m.b.t. de uitvoering van de diensten gericht op rationeel energiegebruik bij
kwetsbare gezinnen te ondertekenen.
Artikel 5: Deze overeenkomst van onbepaalde duur gaat in op 24 juni 2019 en kan steeds ontbonden
worden mits verzending van een aangetekend schrijven en een opzegtermijn van 3 maanden.

19.

Goedkeuring verlenging kaderovereenkomst tussen de gemeente Kortenberg en Iverlek met het
oog op ondersteuningsactiviteiten betreffende energiebesparing, (hernieuwbare) energie en
energie efficiëntie

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gelet op het feit dat de gemeente voor activiteiten m.b.t distributiebeheer elektriciteit en/of gas
deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, Aarschotsesteenweg 58, 3012 Wilsele;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 mei 2010 houdende “goedkeuring
kaderovereenkomst tussen gemeente Kortenberg en Iverlek met het oog op ondersteuningsactiviteiten
betreffende energiebesparing, (hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie”;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2018 waarin een addendum van de
kaderovereenkomst werd goedgekeurd geldig tot 1 april 2019;
Gelet op het feit dat de netbeheerder Iverlek optreedt via Fluvius System Operator cvba;
Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle;
Overwegende dat de gemeente streeft naar een optimale energiebeheersing;
Overwegende dat Iverlek ondersteuningsactiviteiten m.b.t energiebesparing, (hernieuwbare) energie en
energie-efficiëntie kan aanbieden aan lokale besturen;
Overwegende dat het aangewezen was om de kaderovereenkomst goed te keuren waarbinnen
eventuele studie-of projectovereenkomsten kunnen en konden kaderen;
Overwegende dat het addendum, goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 juni 2018 vervallen is sinds
1 april 2019;

Gelet op het feit dat er wordt voorgesteld dit addendum te vernieuwen tot 31 december 2019 aan de
hand van een nieuw addendum;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Maarten Willems, 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, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An
Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Goedkeuring wordt gehecht aan het addendum, integraal deel uitmakend van deze
beslissing, aan de kaderovereenkomst betreffende het organiseren van ondersteuningsactiviteiten
gericht op energiebesparingen en van de daartoe dienende investeringen op het niveau van
(hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie, zoals goedgekeurd op de gemeenteraad van 17 mei
2010, houdende verlenging van deze kaderovereenkomst tot 31 december 2019.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het uitvoeren van huidige
beslissing
AS/HVH
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20.

Ondergrondse parkeerplaatsen Bareelplein: goedkeuring contractvoorwaarden verhuur voor
onbepaalde duur en aanpassing huurprijs

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 6 november 2017 houdende definiëring begrip dagelijks
bestuur: wijziging;
Gelet op de stedenbouwkundige vergunning van 11 september 2013 voor de site ‘De Bareel’ (dossier
B.KO/2013/92);
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 8 januari 2018 waarin het reglement houdende het
verlenen van de mogelijkheid tot het huren van een ondergrondse parkeerplaats in eigendom van de
gemeente in site Bareel werd goedgekeurd;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 8 januari 2018 waarin het huishoudelijk reglement voor
het verhuur van de garages in de Bareel werd goedgekeurd;
Gelet op artikel 2 van het besluit van de gemeenteraad van 8 januari 2018 betreffende het
huishoudelijk reglement voor het verhuur van de garages in de Bareel waarin de gemeenteraad
instemde met een verhuurbedrag van 80 euro per maand;
Gelet op het feit dat na het volgen van de in het reglement opgenomen procedures ter verlenen van de
mogelijkheid tot huren van een ondergrondse parkeerplaats in site Bareel maar 4 aanvragen werden
ingediend door inwoners van de gemeente Kortenberg;
Gelet op de nieuwe waardebepaling door het landmeetkantoor Artois, Mechelsesteenweg 378, 3020
Herent aan 55 euro per maand per staanplaats;
Gelet op de huurprijzen voor vergelijkbare staanplaatsen in de omliggende gemeenten;
Overwegende dat het aangewezen is de verhuurprijs te verlagen naar de huidige schattingswaarde;
Overwegende dat het aangewezen is om voor de verhuur te werken met een contract van onbepaalde
duur;
Gelet op het visum nr. 2019/85 d.d. 04.06.2019 van de financieel directeur;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Maarten Willems, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne, Stef
Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Marinus van

Greuningen, Lia Vandeven, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla
Langmans
- onthouden zich: Bart Nevens, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody
Debaetselier, Axel Degreef, Kristof Van Roey, Hans Vanhoof, An Verdeyen, Chris Wynants
Besluit: met 16 stemmen voor en 10 onthoudingen
Artikel 1: De gemeenteraad stemt in met het nieuwe verhuurbedrag van 55 euro per maand.
De aanpassing van de gebruiksprijs aan de kosten van levensonderhoud (gezondheidsindex) zal,
eenmaal per gebruiksjaar, verschuldigd zijn op de verjaardag van de inwerktreding van de
huurovereenkomst.
Artikel 2: De gemeenteraad stemt in met de contractvoorwaarden zoals opgenomen in de ontwerphuurovereenkomst als bijlage. Het betreft een verhuur voor onbepaalde duur.
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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 20/1 op vraag van Mia Vandervelde namens de Groen-fractie;
het punt 20/2 op vraag van Marinus van Greuningen namens de KNV-fractie.

20/1. Meer natuur in het straatbeeld
Groen Kortenberg is enthousiast over de initiatieven die het bestuur neemt rond Bijenvriendelijke
gemeente, waaronder de bloemenwedstrijd.
Groen Kortenberg zou bijkomend willen suggereren om ook in te zetten op meer natuur in het
straatbeeld, bijvoorbeeld daar waar er geen voortuinen aanwezig zijn. De onderstaande kaart illustreert
hoe de natuurbeleving van op straat varieert in Kortenberg (kaart A).

(Kaart A – bron: https://www.leefkwaliteitvlaanderen.be/lagen/ruimte_en_groen/natuurbeleving-opde-weg)

Kortenberg kleurt grotendeels groen voor wat het aspect ‘natuurbeleving op de weg’ betreft, behalve
in de kern van Kortenberg (zie kaart B).
In Kortenberg centrum, nochtans het gebied met de hoogste “walkability” (zie kaart C) en dus het
grootste potentieel voor meer actieve verplaatsing, is de groenbeleving lager.
Kaart B :

Kaart C :

Bron: Kaart C: walkabilityscore (bron:https://www.gezondleven.be/sectoren/gezondegemeente/gezonde-publieke-ruimte/walkability-tool)
Nochtans is natuurbeleving één van de motivaties om meer te gaan stappen en fietsen. Natuurbeleving
kan ook een bijdrage leveren aan de kwaliteit van een straat waardoor de waarde als ‘verblijfsruimte’
stijgt. Wat ten goede komt aan ontmoetingskansen. Het onderhouden van het stukje natuur betekent
ook dat mensen zich op straat begeven en met elkaar spontaan een praatje slaan. Sociale cohesie en
een goed humeur dankzij groene vingers dus.
Verschillende steden implementeerden al met succes projecten rond geveltuintjes onder het motto
“Stoeptegel er uit, plant er in!” (zie illustraties)

Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking :
- stemmen voor: Bart Nevens, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Marinus van
Greuningen, Axel Degreef, Hans Vanhoof, An Verdeyen, Chris Wynants
- stemmen tegen: Maarten Willems, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Lia
Vandeven, Kristof Van Roey, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs, Jonas Piot,
Gabriëla Langmans

- onthouden zich: Melody Debaetselier
Besluit: met 9 stemmen voor, 16 stemmen tegen en 1 onthouding
Artikel 1: De gemeente overweegt om een subsidiereglement rond geveltuintjes uit te werken. De
gemeente kan als startpunt een projectsubsidie indienen bij ‘natuur in je buurt’
(https://www.natuurenbos.be/projectoproep-natuur-in-je-buurt).

20/2. Flitsinterviews
Op vraag van Marinus van Greuningen wordt dit punt gewijzigd naar een mondelinge vraag.

21.

Notulen

Gezien er geen opmerkingen werden gemaakt over de notulen van de vergadering van de
gemeenteraad van 03.06.2019, worden deze notulen conform art. 32 van het huishoudelijk reglement,
als goedgekeurd beschouwd.

L. CEUPPENS
algemeen directeur

M. WILLEMS
wnd. voorzitter

