ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 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, 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:
Financiële rapportering – 1e en 2e kwartaal 2019: kennisname
Rapportering visum 1ste semester 2019: kennisname
Goedkeuring statuten adviesraden
Toelagen adviesraden/verenigingsraden/Erfgoedhuis werkingsjaar 2019
Afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2020-2025 en aanvraag van het Vlaamse trekkingsrecht
Aanstelling afgevaardigde voor algemene vergadering Site Bareel
Oprichting interlokale vereniging en goedkeuring subsidieaanvraag lokaal woonbeleid voor de
periode 1 januari 2020 t.e.m. 31 december 2025
8.
Interleuven: verlenging exclusiviteitsovereenkomsten
9.
Samenwerkingsovereenkomst Hartveilige gemeente duur van 2 jaar met start op 04 juni 2020
10. Samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Ombudsdienst
11. Verlengen Rechtestraat
12. Samenwerkingsverbanden en verenigingen: kennisname verslagen
13. Varia: kennisname briefwisseling
13/1. Haalbaarheidsstudie m.b.t. tot aankoop van de verlaten site bouwmaterialen Sint Antoniusstraat
28 in Meerbeek, ter uitbreiding van de sportinfrastructuur in Kortenberg.
13/2. De Klimop en OC De Zolder: Bereikbaarheid en toegankelijkheid
13/3. European Disability Card
14. Notulen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Raadslid Mia Vandervelde laat zich verontschuldigen.

Er wordt 1 minuut stilte gehouden naar aanleiding van het overlijden van de heer Luc Vanbiervliet,
gemeenteraadslid van 2001 tot 2013, OCMW-raadslid van 2009 tot 2013 en politieraadslid van 2007
tot 2012.

Na verder overleg mét en opklaring door de toezichthoudende overheid, Agentschap Binnenlands
Bestuur, gaan we de bijkomende gegevensverwerkersovereenkomsten in uitvoering van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming, (= GDPR) voorleggen aan het college van burgemeester en
schepenen, en dus niet meer aan de gemeenteraad.

OPENBARE ZITTING

1.

Financiële rapportering – 1e en 2e kwartaal 2019: kennisname

Gelet op de desbetreffende artikelen van het Decreet over het Lokaal Bestuur nl. artikel 264. ‘De
gemeente rapporteert aan de Vlaamse Regering over de verrichte transacties van elk kwartaal voor het

einde van de maand die volgt op het kwartaal. De rapportering, vermeld in het eerste lid, omvat zowel
de transacties van de gemeente als die van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn’.
Gelet op artikel 177 van het Decreet over het Lokaal Bestuur waarin onder andere het volgende staat
beschreven: ‘De financieel directeur rapporteert in volle onafhankelijkheid over de volgende
aangelegenheden aan de gemeenteraad, aan de raad voor maatschappelijk welzijn, aan het college van
burgemeester en schepenen, en aan het vast bureau:
1° de vervulling van de opdrachten, vermeld in dit artikel;
2° de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten;
3° de financiële risico's.’
Overwegende dat de financieel directeur tegelijkertijd een afschrift van de rapportering, hierboven
vermeld, aan de algemeen directeur ter beschikking stelt;
Besluit:
De gemeenteraad neemt kennis van het financieel rapport van het 1e en 2e kwartaal 2019.
474

2.

Rapportering visum 1ste semester 2019: kennisname

Overwegende dat art. 266 van het Decreet over het Lokaal Bestuur het volgende bepaalt :
‘De voorgenomen financiële verbintenissen die resulteren in een uitgaande nettokasstroom zijn
onderworpen aan een voorafgaand visum, voordat enige verbintenis kan worden aangegaan.’;
Overwegende dat de financieel directeur de wettigheid en regelmatigheid onderzoekt van die
voorgenomen verbintenissen in het kader van zijn opdracht vermeld in artikel 177, eerste lid, 1°(De
financieel directeur staat in volle onafhankelijkheid in voor:
1° de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn met budgettaire en financiële impact, overeenkomstig
de voorwaarden, vermeld in artikel 266 en 267.);
Overwegende dat de financieel directeur zijn visum verleent, als uit dat onderzoek de wettigheid en
regelmatigheid van de voorgenomen verbintenis blijkt;
Overwegende dat voorwaarden gekoppeld kunnen worden aan zijn visum;
Overwegende dat, als de financieel directeur weigert zijn visum te verlenen, of als hij er voorwaarden
aan koppelt, hij dit motiveert;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 juni 2007 betreffende definiëring begrip – dagelijks
bestuur en gewijzigd in de gemeenteraad van 3 maart 2008 en wijziging in de gemeenteraad van
6 november 2017;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 juni 2007 betreffende uitsluiten van
visumverplichting; waarbij de verrichtingen van dagelijks bestuur waarvan het bedrag exclusief btw
niet hoger is dan 5.500 euro;
Overwegende dat in januari 2008 gestart werd met het viseren van de dossiers;
Overwegende dat door de financieel directeur per dossier een verslag wordt opgemaakt;
Overwegende dat intern werd afgesproken dat het dossier, vooraleer het college van burgemeester en
schepenen een beslissing neemt, overgemaakt wordt aan de financieel directeur;
Overwegende dat de financieel directeur in volle onafhankelijkheid minstens eenmaal per jaar
rapporteert aan de gemeenteraad over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van de
wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen;
Overwegende dat hij tegelijkertijd een afschrift van dat rapport ter beschikking stelt van het college
van burgemeester en schepenen en de algemeen directeur;
Overwegende dat er in het 1ste semester 2019 117 positieve visums werden verleend;
Overwegende dat de rapportage ter kennisname werd overgemaakt aan het college van burgemeester
en schepenen op 14 augustus 2019;
Overwegende dat het overzicht wordt meegestuurd aan de raadsleden;

Besluit:
De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van de financieel directeur inzake de voorafgaande
controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen gedurende de
periode van 01.01.2019 tot 30.06.2019.
172.82

3.

Goedkeuring statuten 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 04 juni 2019;
Gelet op het installatiebesluit en afsprakennota adviesraden goedgekeurd op de gemeenteraad van
24 juni 2019;
Overwegende dat de statuten van de verschillende adviesraden goedgekeurd dienen te worden binnen
de drie maanden na installatie van de raden;
Gelet op de statuten van de verschillende raden als bijlage;
Raadslid Kristof Van Roey dient 13 amendementen in op het voorstel van de statuten van de Raad
voor Lokale economie (RLE); De meerderheid dient hierop 5 subamendementen in;
Amendement 1 bij punt 2.1 van de voorgestelde statuten:
Vertegenwoordiger(s) vanuit KMO’s of multinationals en/of actief op Kortenbergs grondgebied;
Maximum drie afgevaardigden uit het bestuur van een plaatselijke Vestiging. De KMO of
multinational die zich als lid aanmeldt, dient aan te tonen dat hij onderneemt in Kortenberg en deelt
daartoe zijn ondernemingsnummer, woonplaats en vestigingsadres mee. De afgevaardigde die middels
een rechtspersoon optreedt, deelt het ondernemingsnummer mee van deze rechtspersoon, en
legitimeert zich als bestuurder/zaakvoeder of, enkel bij gebreke aan bestuurder, als vennoot van de
onderneming. De ondernemer deelt zijn persoonlijke woonplaats alsook het vestigingsadres van de
onderneming mee;
Subamendement 1:
- elke ondernemer, handelaar of beoefenaar van een ambacht of vrij beroep, die evenals de
voorgaanden akkoord gaan met het doel van de raad, de statuten en het huishoudelijk reglement en
actief meewerken. De ondernemer die zich als lid aanmeldt, dient aan te tonen dat hij ondernemer is in
Kortenberg en deelt daartoe zijn ondernemingsnummer en vestigingsadres mee. De ondernemer die
middels een rechtspersoon optreedt, deelt het ondernemingsnummer mee van deze rechtspersoon, en
legitimeert zich als bestuurder/zaakvoerder of, enkel bij gebreke aan bestuurder, als vennoot van de
onderneming. De ondernemer die middels een rechtspersoon optreedt deelt zijn ondernemingsnummer
en het vestigingsadres van de onderneming mee;

- Vertegenwoordiger(s) vanuit KMO’s of multinationals gevestigd en/of actief op Kortenbergs
grondgebied; Maximum drie afgevaardigden uit het bestuur van een plaatselijke vestiging. De KMO
of multinational die zich als lid aanmeldt, dient aan te tonen dat hij onderneemt in Kortenberg en deelt
daartoe zijn ondernemingsnummer en vestigingsadres mee. De afgevaardigde die middels een
rechtspersoon optreedt, dient aan te tonen dat hij ondernemer is in Kortenberg, deelt het
ondernemingsnummer mee van de rechtspersoon, en legitimeert zich als bestuurder/zaakvoerder of,
enkel bij gebreke aan bestuurder, als vennoot van de onderneming. De ondernemer deelt het
vestigingsadres van de onderneming mee;
Amendement 2 bij punt 2.1 van de voorgestelde statuten:
Vanuit de ambulante handel: foor- en marktkramers, en/of een vertegenwoordiger van de marktraad,
actief op het Kortenbergs grondgebied; De ambulante handelaar die zich als lid aanmeldt, dient aan te
tonen dat hij onderneemt in Kortenberg en deelt daartoe zijn ondernemingsnummer, woonplaats en
vestigingsadres mee. De ondernemer die middels een rechtspersoon optreedt, deelt het
ondernemingsnummer mee van deze rechtspersoon, en legitimeert zich als bestuurder/zaakvoeder of,
enkel bij gebreke aan bestuurder, als vennoot van de onderneming. De ondernemer deelt zijn
persoonlijke woonplaats alsook het vestigingsadres van de onderneming mee;
Subamendement 2:
Vanuit de ambulante handel: foor-en marktkramers, en/of een vertegenwoordiger van de marktraad,
actief op het Kortenbergse grondgebied; De ambulante handelaar die zich als lid aanmeldt dient aan te
tonen dat hij onderneemt in Kortenberg endeelt daartoe zijn ondernemingsnummer en vestigingsadres
mee. De ondernemer die middels een rechtspersoon optreedt dient aan te tonen dat hij ondernemer is
in Kortenberg, deelt het ondernemingsnummer en vestigingsadres mee van deze rechtspersoon, en
legitimeert zich als bestuurder/zaakvoerder of, enkel bij gebreke aan bestuurder, als vennoot van de
onderneming.
Amendement 3 bij punt 2.1 van de voorgestelde statuten:
De deskundige Ondernemen namens het gemeentebestuur en de schepen van Lokale Economie
ambtshalve.
Amendement 4 bij punt 2.2 van de voorgestelde statuten:
Al de aanwezige leden van de raad zijn stemgerechtigd, behalve de schepen van Lokale Economie en
de deskundige Ondernemen.
Subamendement 4:
Al de aanwezige leden van de raad zijn stemgerechtigd, behalve de deskundige Ondernemen,
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).
Amendement 5 bij punt 2.4 van de voorgestelde statuten:
De raad wordt aangesteld door het college van burgemeester en schepenen voor een periode van 6 jaar
en dient elke legislatuur (her)verkozen te worden. Indien er binnen deze legislatuur nog ondernemers
wensen toe te treden kan dit op een eenvoudig verzoek gericht aan het college van burgemeester en
schepenen.
Subamendement 5:

De raad wordt aangesteld voor een periode van 6 jaar en dient elke legislatuur (her)verkozen te
worden.
Amendement 6 bij punt 3.1 van de voorgestelde statuten:
De raad duidt uit haar midden een bestuur aan voor 6 jaar dat bestaat uit max. 7 leden. Indien er tijdens
die 6 jaar een bestuurslid zijn ontslag geeft, duidt de raad een nieuw bestuurslid aan ter opvolging.
Subamendement 6:
De raad duidt uit haar midden een bestuur aan dat bestaat uit max. 7 leden. Indien er tijdens de periode
van 6 jaar een bestuurslid zijn ontslag geeft, duidt de raad een nieuw bestuurslid aan ter opvolging.
Amendement 7 bij punt 3.2 van de voorgestelde statuten:
De voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en minimum vier bestuursleden worden uit stemgerechtigde
leden voorgedragen en verkozen bij meerderheid van stemmen.
Amendement 8 bij punt 3.3 van de voorgestelde statuten:
3.3 - De bestuursleden worden verkozen voor een termijn van 4 jaar. Het bestuur wordt aangesteld
door het College van Burgemeester en Schepenen voor een periode van 6 jaar en dient elk legislatuur
(her)verkozen te worden.
Amendement 9 bij punt 3.4 van de voorgestelde statuten:
De secretariaats- en werkingskosten worden jaarlijks door de gemeenteraad begroot en in het budget
van de gemeente opgenomen. De RLE krijgt jaarlijks een toelage van het gemeentebestuur voor de
secretariaats- en werkingskosten maar deze worden pas vrijgegeven na verantwoording. Aanvragen
voor grotere investeringen dienen tijdig aangevraagd te worden zodat deze kunnen voorzien worden in
het budget van de gemeente.
Amendement 10 bij punt 4.1 van de voorgestelde statuten:
De raad vergadert samen met het bestuur minstens vier maal per jaar. De voorzitter en de schepen van
middenstand de deskundige Ondernemen bepalen samen de agenda en de datum van de volgende
vergadering. Bij de uitnodiging wordt steeds het verslag van de vorige vergadering gevoegd dat op de
raadsvergadering dient goedgekeurd te worden. Bijkomende punten kunnen door de leden van de raad
schriftelijk ingediend worden bij de voorzitter.
Amendement 11 bij punt 4.5 van de voorgestelde statuten:
4.5 Verzekeringen
Ter dekking van de risico’s “Lichamelijke Ongevallen” en rechtsbijstand zal het gemeentebestuur de
nodige verzekeringspolissen afsluiten voor de adviesgerechtigde leden en plaatsvervangers van de
gemeentelijke adviesraden.
Amendement 12 bij punt 6 van de voorgestelde statuten:
6. HUISHOUDELIJK REGLEMENT:
Aangelegenheden die door de statuten niet zouden voorzien zijn, kunnen in een huishoudelijk
reglement worden geregeld. Het huishoudelijk reglement kan door het bestuur of het college herzien
worden. De gemeenteraad dient haar goedkeuring te verlenen.
Amendement 13 als punt 7 van de voorgestelde statuten:

7. Niet naleving van de statuten?
Aard van het niet naleven wordt door het college van burgemeester en schepenen bekeken en
eventueel gesanctioneerd volgens de aard van de niet naleving. Deze beslissing is goed te keuren door
de gemeenteraad.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over subamendement 1 van de meerderheid:
- 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,
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
Subamendement 1 wordt aanvaard.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over amendement 1 van raadslid Kristof Van
Roey:
- stemmen tegen: Ann Van de Casteele, 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, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An
Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Amendement 1 wordt verworpen.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over subamendement 2 van de meerderheid:
- 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,
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
Subamendement 2 wordt aanvaard.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over amendement 2 van raadslid Kristof Van
Roey:
- stemmen tegen: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Sabine
Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, 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
- onthouden zich: Bart Nevens, Marinus van Greuningen
Amendement 2 wordt verworpen.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over amendement 3 van raadslid Kristof Van
Roey:
- stemmen tegen: Ann Van de Casteele, 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, Lia Vandeven, , Kristof Van Roey, Maarten
Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla
Langmans, Chris Wynants
- onthouden zich: Axel Degreef, An Verdeyen Marinus van Greuningen
Amendement 3 wordt verworpen.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over subamendement 4 van de meerderheid:
- 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,
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
Subamendement 4 wordt aanvaard.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over amendement 4 van raadslid Kristof Van
Roey:
- stemmen tegen: Ann Van de Casteele, 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, 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
- onthoudt zich: Marinus van Greuningen
Amendement 4 wordt verworpen.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over subamendement 5 van de meerderheid:
- 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,
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
Subamendement 5 wordt aanvaard.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over amendement 5 van raadslid Kristof Van
Roey:
- stemmen tegen: Ann Van de Casteele, 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, 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
- onthoudt zich: Marinus van Greuningen
Amendement 5 wordt verworpen.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over subamendement 6 van de meerderheid:
- 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,
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
Subamendement 6 wordt aanvaard.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over amendement 6 van raadslid Kristof Van
Roey:
- stemmen tegen: Ann Van de Casteele, 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, 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
- onthoudt zich: Marinus van Greuningen
Amendement 6 wordt verworpen.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over amendement 7 van raadslid Kristof Van
Roey:
- stemmen voor: Kristof Van Roey
- stemmen tegen: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,

Sabine Ledens, Harold Vanheel, Lia Vandeven, Axel Degreef, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie
De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris
Wynants
- onthouden zich: Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen
Amendement 7 wordt verworpen.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over amendement 8 van raadslid Kristof Van
Roey:
- 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,
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
Amendement 8 wordt aanvaard.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over amendement 9 van raadslid Kristof Van
Roey:
- stemmen tegen: Ann Van de Casteele, 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, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An
Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Amendement 9 wordt verworpen.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over amendement 10 van raadslid Kristof Van
Roey:
- stemmen tegen: Ann Van de Casteele, 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, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An
Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Amendement 10 wordt verworpen.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over amendement 11 van raadslid Kristof Van
Roey:
- stemmen voor: Bart Nevens, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Kristof Van
Roey, Hans Vanhoof, Chris Wynants
- stemmen tegen: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Lia
Vandeven, Maarten Willems, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla
Langmans
- onthouden zich: Marinus van Greuningen, Axel Degreef, An Verdeyen
Amendement 11 wordt verworpen.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over amendement 12 van raadslid Kristof Van
Roey:
- stemmen voor: Bart Nevens, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Kristof Van
Roey, Hans Vanhoof, Chris Wynants
- stemmen tegen: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Marinus van
Greuningen, Lia Vandeven, Axel Degreef, Maarten Willems, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An
Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans
Amendement 12 wordt verworpen.

Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over amendement 13 van raadslid Kristof Van
Roey:
- stemmen tegen: Ann Van de Casteele, 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, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An
Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Amendement 13 wordt verworpen.
Gelet op de uitslag van de stemming over het agendapunt:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Lia
Vandeven, Maarten Willems, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla
Langmans
- onthouden zich: Bart Nevens, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van
Greuningen, Axel Degreef, Kristof Van Roey, Hans Vanhoof, An Verdeyen, Chris Wynants
De motivatie tot onthouding van de N-VA-fractie:
Op 4 juni 2019 werd tijdens de ad hoc commissie de afsprakennota van de adviesraden besproken. Op
de gemeenteraad van 24 juni 2019 werd de afsprakennota goedgekeurd. Onze fractie ondersteunt deze
nota.
De manier waarop de gewijzigde statuten aan de gemeenteraad worden voorgelegd getuigt echter van
weinig professionalisme. Doel is nu net om de statuten van de verschillende raden te stroomlijnen en
aparte accenten te leggen daar waar nodig.
De raad kreeg 65 pagina’s te verteren die kant noch wal raken. Er werd geen rekening gehouden met
de afspraken die voortvloeiden uit de ad hoc commissie. Een zomervakantie beïnvloedt ongetwijfeld de
werkzaamheden in het gemeentehuis maar het kan niet als excuus gebruikt worden om helemaal niet
aan de slag te gaan.
In bepaalde documenten werden de afspraken deels opgenomen en andere afspraken dan weer niet.
De inconsistenties zijn legio :
- soms wel gender-evenwicht (max 2/3de), dan weer niet
- soms wel artikel mbt Verzekeringen toegevoegd, soms weer niet
- samenstelling en kandidaturen niet steeds conform met bericht zoals in Zoeklicht stond
- soms wel artikel met vermelding van termijn binnen dewelke bestuur moet reageren op
advies, dan weer niet
- soms mogen raadsleden als waarnemend lid participeren, dan weer niet
-…
De wijzigingen die wel werden doorgevoerd werden, volgens de bevoegde schepen, besproken in de
respectievelijke adviesraden. Nochtans blijkt dit enkel uit de statuten van de jeugdraad. Graag wil
onze fractie vernemen wanneer deze raden hebben vergaderd en wat er precies werd besproken.
Indien het de bedoeling is om de dingen er snel door te jagen “omdat het niet anders kan”, hadden we
dat ook graag op voorhand vernomen. Tijdens de commissie had in deze ook een tijdslijn en
overlegmomenten kunnen worden afgesproken. Een gemiste kans om transparant te communiceren.
Met “stroomlijnen” verwacht onze fractie op z’n minst het volgende terug te vinden :
> Eén sjabloon dat door elke raad wordt gehanteerd
- Kader
- Lettertype
-…
> Opbouw van het document (nomenclatuur)
- Doel/missie
- Bevoegdheden
- Samenstelling
- Toetreden/uittreden
- ….
> Gemaakte afspraken

- Ad Hoc/besluit
-…
N-VA Kortenberg staat voor de volle 100% achter dit initiatief maar kan zich niet vinden in de aanpak
van dit nochtans eenvoudig administratief project. Onze fractie zal zich dus gemotiveerd onthouden
omdat ze meent dat het bestuur in deze haar verantwoordelijkheid niet heeft genomen.
Verantwoordelijkheid nemen is immers ook doen wat je zegt.
Besluit: met 16 stemmen voor en 10 onthoudingen
De statuten van volgende raden, die integraal deel uitmaken van dit besluit, worden goedgekeurd :
* 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), Marktraad
* Seniorenraad, Centrumraad, Welzijnsraad.
205.90

4.

Toelagen adviesraden/verenigingsraden/Erfgoedhuis werkingsjaar 2019

Gelet op de bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gezien het past onderstaande adviesraden/verenigingsraden/Erfgoedhuis een financiële toelage toe te
kennen voor hun werking;
Gelet op het ‘Installatiebesluit en afsprakennota adviesraden’ dat door de gemeenteraad werd
goedgekeurd op 24/06/2019;
Gelet op het feit dat artikel 4 in het ‘Installatiebesluit en afsprakennota adviesraden’ stipuleert dat de
nieuwe regeling betreffende de toelagen voor de raden pas op 1/1/2020 in werking treedt;
Overwegende dat de toekenning van de werkingstoelagen voor de
adviesraden/verenigingsraden/Erfgoedhuis in 2019 nog volgens de voormalige regeling zal verlopen;
Overwegende dat de Raad van Beheer van GC Colomba vanaf 1/1/2019 niet meer wordt ingericht;
Gelet op de wet van 14.11.1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van
sommige toelagen;
Gelet op de omzendbrief BA 93/03 van 21.04.1993 betreffende de uitoefening van gemeentelijke en
provinciale belangen in samenwerking met private rechtspersonen – toelagen – vereisten inzake
openbaarheid en inzagerecht;
Overwegende dat deze toelagen niet nominatief opgenomen zijn in de beleidsnota of de verdeling niet
via een gemeentelijk reglement wordt geregeld;
Overwegende dat hiertoe jaarlijks een schriftelijk verzoek met jaarrekening 2018 en budget 2019 dient
gericht te worden aan het gemeentebestuur;
Gelet op het voorziene budget onder de actie 1419/001/014/001/003 ‘Organiseren (advies)raden VT,
met registratiesleutel 070900/64999999 in het budget 2019;
Gelet op het visum nr. 2019/111 d.d. 23.07.2019 van de financieel directeur;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
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: Voor het jaar 2019 worden volgende toelagen verleend:
Actie 1419/001/014/001/003

Registratiesleutel 070900/64999999

:

950 euro sportraad
950 euro jeugdraad
950 euro cultuurraad
950 euro verenigingsraad Kortenberg
950 euro verenigingsraad Everberg
950 euro verenigingsraad Meerbeek
950 euro verenigingsraad Erps-Kwerps
950 euro erfgoedcommissie
1425 euro erfgoedhuis

Artikel 2: De adviesraden/Erfgoedhuis/verenigingsraden dienen het gebruik van de toelage te
rechtvaardigen door middel van het overmaken van de jaarrekening 2018 en begroting 2019;
571.61

5.

Afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2020-2025 en aanvraag van het Vlaamse trekkingsrecht

Gelet op de bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gelet op het Participatiedecreet van 18 januari 2008 (gecoördineerde versie vanaf 1/7/2014) en het
Uitvoeringsbesluit van 18 juli 2008 (gecoördineerde versie vanaf 1/7/2014) waarin wordt ingezet op
de creatie van een lokaal netwerk;
Overwegende dat de Vlaamse overheid de gemeenten aanmoedigt om op lokaal vlak een dynamisch
beleid uit te bouwen voor de kansengroep personen in armoede;
Overwegende dat het lokale netwerk de opdracht heeft de participatiedrempels voor personen in
armoede op het vlak van cultuur-, jeugdwerk- en sport weg te werken;
Overwegende dat een gemeente in het Nederlandse taalgebied een subsidieaanvraag voor de creatie
van een plaatselijk en structureel samenwerkingsverband voor het wegwerken van
participatiedrempels voor personen in armoede kan indienen;
Overwegende dat de volgende partners actief zijn in het lokale netwerk: de gemeentelijke
vrijetijdsdienst, het OCMW, de verenigingen van personen in armoede organisaties en andere
relevante lokalen organisaties die in hun werking onder meer personen in armoede als doelgroep
hebben;
Overwegende dat de subsidies moeten aangewend worden voor de uitvoering van een ‘afsprakennota’;
Overwegende dat de gemeente Kortenberg recht heeft op een bepaald trekkingsrecht en dat de
gemeente een cofinanciering van minstens het dubbele van de jaarlijkse subsidie dient in te brengen;
Overwegende dat de gemeentelijke inspanningen op het vlak van vrijetijdsparticipatie voor deze
doelgroep via het indienen van een afsprakennota geoptimaliseerd worden;
Overwegende dat de aanvraag voor 1 oktober 2019 dient te gebeuren bij de Vlaamse Overheid;
Overwegende dat het nodige krediet voor de uitwerking van de afsprakennota zal voorzien worden in
de meerjarenplanning 2020-2025;
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,
Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Lia Vandeven, Axel
Degreef, Kristof Van Roey, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An
Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
Besluit: met algemene stemmen
De gemeenteraad keurt de ‘afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2020-2025 en aanvraag van het
Vlaamse Trekkingsrecht’, die integraal deel uitmaakt van dit besluit, goed.
624.011

6.

Aanstelling afgevaardigde voor algemene vergadering Site Bareel

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Overwegende dat de gemeente Kortenberg eigenaar is van 20 autostaanplaatsen in de site Bareel in
Kortenberg;
Overwegende dat de gemeente als juridische eigenaar uitgenodigd wordt om deel te nemen aan de
Algemene vergaderingen vastgelegd door de raad van mede-eigenaars;
Overwegende dat een afgevaardigde van de gemeente moet aangesteld worden om deze vergaderingen
bij te wonen;
Gelet op de voorgedragen kandidaat-afgevaardigden:
- 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 3 stemmen
- Kristof Van Roey bekomt 7 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 0
- Aantal blanco stemmen: 0
Besluit:
Artikel 1: Stef Ryckmans wordt met 16 stemmen aangesteld als afgevaardigde van de gemeente om
deel te nemen aan de Algemene vergaderingen voor mede-eigenaars voor de Site Bareel in
Kortenberg.
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.
57:506.36

7.

Oprichting interlokale vereniging en goedkeuring subsidieaanvraag lokaal woonbeleid voor de
periode 1 januari 2020 t.e.m. 31 december 2025

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018 houdende de subsidiëring van
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025;
Overwegende dat alle intergemeentelijke samenwerkingsprojecten die tot eind 2019 gesubsidieerd
worden op basis van het BVR van 21 september 2007 of het BVR van 8 juli 2016, een doorstart
kunnen maken op basis van het BVR van 16 november 2018;
Gelet op de deelname van de gemeente aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband Woonwijzer
Midden-Brabant voor de periode 01/10/2010 – 31/12/2019;
Overwegende dat het intergemeentelijke samenwerkingsverband Woonwijzer Midden-Brabant blijft
bestaan tot 31 december 2019 en na afrekening van de in het laatste projectjaar gemaakte kosten, zal
vereffend worden volgens de bepalingen van de statuten van de interlokale vereniging;
Overwegende dat de Vlaamse regering de gemeenten met een Vlaamse subsidie wil ondersteunen in
hun regisseursrol en hen stimuleren om intergemeentelijk samen te werken; met het oog op de
realisatie van de drie Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal woonbeleid:
1. De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden;
2. De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving;
3. De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen;

Overwegende dat het activiteitenpakket van het project minstens de verplichte activiteiten, vermeld in
het BVR van 16 november 2018, voor de realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten, bevat en dat
die verplichte activiteiten in elke deelnemende gemeente van het werkingsgebied uitgevoerd moeten
worden;
Overwegende dat de deelnemende gemeenten desgewenst ook een aantal aanvullende activiteiten
kunnen uitvoeren en daar een aanvullende subsidie voor kunnen bekomen;
Overwegende dat de gemeenten bij de uitvoering van het project voor elk van de drie Vlaamse
beleidsprioriteiten voor het lokaal woonbeleid bijzondere aandacht moeten besteden aan de meest
woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en aan transversale en bovenlokale thema's die
raakpunten hebben met wonen;
Overwegende de principiële goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen van 6 maart
2019 tot deelname aan een intergemeentelijke samenwerking inzake wonen via IGO én de
goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen van 8 mei 2019 tot goedkeuring van de
samenstelling van de intergemeentelijke cluster, inclusief de intergemeentelijke solidariteit, die zal
samenwerken inzake wonen;
Overwegende dat een beheerscomité/stuurgroep het project begeleidt en ondersteunt en dat in het
beheerscomité elke deelnemende gemeente vertegenwoordigd is door een gemeenteraadslid of een lid
van het college van burgemeester en schepenen en dat wanneer het beheerscomité zetelt als stuurgroep
tevens een ambtenaar dient aangesteld te worden;
Overwegende dat subsidieaanvragen uiterlijk op 30 juni 2019 moeten ingediend worden door een
initiatiefnemer;
Overwegende dat een interlokale vereniging ‘Wonen in het hart van Midden-Brabant‘ dient opgericht
te worden om als initiatiefnemer, zoals gedefinieerd in het BVR van 16 november 2018, te kunnen
fungeren;
Overwegende dat de statuten van de interlokale vereniging ‘Wonen in het hart van Midden-Brabant‘
worden voorgelegd aan de gemeenteraad;
Gelet op zowel lokaal als intergemeentelijk overleg en de verkennende gesprekken met het
Agentschap Wonen-Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant die doorgingen in 2019 m.b.t. de
uitwerking van het dossier voor de periode 2020-2025;
Gelet op het voorliggende concrete en definitieve subsidiedossier waarin volgende financiële middelen
en personeelsinzet voorzien is:
VTE geheel woonproject
VTE per functie

2,51VTE
Globale coördinatie: 0,13VTE
Projectcoördinatie: 0,75VTE
Medewerkers project: 1,63VTE

VTE ingezet in gemeente Kortenberg
VTE basispakket
VTE aanvullende activiteiten

1,11VTE
0,90VTE
0,21VTE

Subsidies basispakket (Vlaanderen +
Provincie*) voor gemeente Kortenberg
Subsidies aanvullende activiteiten
(Vlaanderen) voor gemeente Kortenberg
Restkost gemeente Kortenberg

31.363,00€
4800,00€
Restkost basispakket: 30.666,00€
Correctie restkost basispakket*: 2.672,79€
Restkost aanvullende activiteiten: 9.321,90€
TOTALE RESTKOST GEMEENTE: 42.660,69€

*We gaan, na recente contacten, uit van een bijkomende bijdrage van 50% vanuit de Provincie voor
het basispakket. In het vorige subsidiedossier bedroeg dit 65%. Gemeenten die deze correctie van deze
restkost niet wensen te betalen, kunnen hier voor opteren. Er zal dan echter in de personeelsbezetting

moeten gesnoeid worden wat de realisatie van de doelstellingen (en dus de subsidies van Vlaanderen)
onder druk kan zetten. IGO communiceert na goedkeuring van haar begroting een eventuele
kostenverhoging voor het volgend kalenderjaar. Deze bedraagt maximaal 4% van de basisprijs en
wordt gecumuleerd met eventuele eerdere kostenverhogingen. IGO gaat met alle gemeenten die in een
woonproject stappen, een ‘nulafspraak’ aan. Gelden die niet opgebruikt werden in een kalenderjaar,
worden teruggestort aan de gemeente;
Gelet op het voorwaardelijk visum nr. 2019/04 d.d. 13.08.2019 van de financieel directeur;
Gelet op de voorgedragen kandidaten lid beheerscomité:
- Kristien Goeminne
- Marinus van Greuningen
Gelet op de geheime stemming:
- Aantal stembriefjes: 26
- Kristien Goeminne bekomt 17 stemmen
- Marinus van Greuningen bekomt 9 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 0
- Aantal blanco stemmen: 0
Gelet op de voorgedragen kandidaten plaatsvervangend lid beheerscomité:
- David Haelterman
- Marinus van Greuningen
Gelet op de geheime stemming:
- Aantal stembriefjes: 26
- David Haelterman bekomt 17 stemmen
- Marinus van Greuningen bekomt 9 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 0
- Aantal blanco stemmen: 0
Gelet op de voordracht van het diensthoofd ruimtelijke ordening en milieu als lid van de stuurgroep;
Gelet op de voordracht van de omgevingsambtenaar als plaatsvervangend lid van de stuurgroep;
Gelet op de geheime stemming over de oprichting, de statuten en de subsidieaanvraag van de
interlokale vereniging ‘Wonen in het hart van Midden-Brabant‘ met de gemeenten Kortenberg en
Zaventem en IGO div:
- Aantal neen-stemmen: 0
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de oprichting van de interlokale vereniging
‘Wonen in het hart van Midden-Brabant‘ met de gemeenten Kortenberg en Zaventem en IGO div en
keurt de bijhorende statuten goed.
Artikel 2: De gemeenteraad gaat ermee akkoord dat de interlokale vereniging ‘Wonen in het hart van
Midden-Brabant‘ optreedt als initiatiefnemer voor het project en het indienen van een
subsidieaanvraag bij het Agentschap Wonen Vlaanderen tegen uiterlijk 30 juni 2019.
Artikel 3: De gemeenteraad verklaart zich inhoudelijk en financieel akkoord met de voorgelegde
subsidieaanvraag. Het financieel akkoord omvat ook een akkoord met de solidariteitsbijdrage van
22.403 euro per werkingsjaar die de cluster Zaventem/Kortenberg ontvangt van de clusters
Bertem/Huldenberg en Hoeilaart/Overijse/Tervuren. De gemeente is wel bereid om de extra kost die
het 50%-scenario van de subsidie door de Provincie Vlaams-Brabant met zich meebrengt, te dragen.
Het akkoord met de subsidieaanvraag impliceert een akkoord met de inhoud van het BVR Lokaal
Woonbeleid van 16 november 2018 en een engagement tot het naleven en uitvoeren van de bepalingen
ervan.
Artikel 4: Zoals voorzien in de statuten van de interlokale vereniging ‘Wonen in het hart van MiddenBrabant‘, zal IGO div fungeren als projectuitvoerder en coördinator.

Artikel 5: Met 17 stemmen wordt Kristien Goeminne aangesteld als lid van het beheerscomité. Met
17 stemmen wordt David Haelterman aangesteld als plaatsvervangend lid van het beheerscomité.
Artikel 6: De gemeenteraad gaat akkoord met de aanstelling van het diensthoofd ruimtelijke ordening
en milieu als lid van de stuurgroep en de omgevingsambtenaar als plaatsvervangend lid van de
stuurgroep.
Artikel 7: De gemeenteraad gaat akkoord met de ontbinding van de intergemeentelijke vereniging
Woonwijzer Midden-Brabant in de eerste jaarhelft van 2020. De ontbinding is een feit van zodra de
volledige afrekening voor het werkingsjaar 2019 werd afgerond.
Artikel 8: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitwerking van dit
dossier en de ondertekening van de statuten.
Artikel 9: Een afschrift van dit besluit wordt ten laatste op 26 september 2019 aan IGO div
overgemaakt in functie van het tijdig kunnen indienen van de bewijsstukken bij het Agentschap
Wonen-Vlaanderen.
Artikel 10: Het nodige krediet zal jaarlijks 42.660,69 euro bedragen. IGO communiceert na
goedkeuring van haar begroting een eventuele kostenverhoging voor het volgend kalenderjaar. Deze
bedraagt maximaal 4% van de basisprijs en wordt gecumuleerd met eventuele eerdere
kostenverhogingen. De gemeenteraad verbindt er zich toe om de nodige kredieten te voorzien in de
meerjarenbegroting 2020-2025.
625

8.

Interleuven: verlenging exclusiviteitsovereenkomsten

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de thans van kracht zijnde statuten van Interleuven zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 22 januari 2019 onder nummer 0010782;
Gelet op het besluit van 27 november 2013 van de raad van bestuur van Interleuven inhoudende het
voorstel tot aanpassing van de statuten van Interleuven en met betrekking tot de omschrijving van de
diensten waarop de deelnemers beroep kunnen doen in het kader van wederzijdse exclusiviteit;
Gelet op het besluit van 3 februari 2014 van de gemeenteraad waarbij werd beslist akkoord te gaan
met de voorgestelde aanpassingen in de statuten en in de bijlagen;
Gelet op het besluit van 26 maart 2014 van de buitengewone algemene vergadering van Interleuven
waarbij de statutenwijziging met unanimiteit werd goedgekeurd;
Overwegende dat volgens de als bijlage gevoegde lijst bij de statuten van Interleuven blijkt dat :
1.3. Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking bij infrastructuurwerken
1.4. Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking bij gebouwen
1.7. Technische en administratieve begeleiding, adviseren en coördineren van projecten.
2.1. Ruimtelijke planning en ontwerp (2.1.2. Ontwerp)
2.4. Adviesverlening gemeentelijke stedenbouwkundige dienst
5.1. Basisondersteuning
5.2. Uitgebreide ondersteuning
5.3. Taakondersteuning
5.4. Ondersteuning handhaving
kan worden gerealiseerd;
Overwegende dat de gemeente als deelnemer van Interleuven als dienstverlenende vereniging en als
deelnemer van de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ in de mogelijkheid
is om beroep te doen op de diensten van haar intercommunale, alsook op deze diensten dewelke in
exclusiviteit worden aangeboden;

Overwegende dat de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ bij de
uitvoering van deze diensten in opdracht van een deelnemer er zelf toe gehouden is om de
overheidsopdrachtenwetgeving na te leven;
Overwegende dat de toekenning bij exclusiviteit van voornoemde opdrachten aan de zelfstandige
groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ onder meer tot voordeel heeft dat er in beginsel,
behoudens andersluidend standpunt van de BTW-administratie, op de door de eigen personeelsleden
van de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ geleverde prestaties geen btw
zal worden doorgerekend naar de gemeente toe; dat op alle andere prestaties en kosten uiteraard wel
btw verschuldigd blijft.
Overwegende dat er daarenboven in de aangepaste statuten van Interleuven werd voorzien in een
vergoedingssysteem waarbij op transparante basis de kosten kunnen worden toegewezen;
Overwegende dat er inzonderheid bij exclusiviteit zal worden gewerkt op basis van een kosten- en
expertisedelend principe waarbij in artikel 14.2 van de statuten uitdrukkelijk wordt bepaald: “De
kosten verbonden aan de exclusieve dienstverlening, zoals omschreven in art. 4 worden verrekend aan
de deelnemers op basis van het kosten- en expertisedelend principe. Voor de aanrekening van de
prestaties verleend in het kader van de wederzijdse exclusiviteit, zal gewerkt worden met een open
boekhouding”;
Overwegende dat het systeem van de open boekhouding toelaat om permanent de kosten van het
project op te volgen;
Overwegende dat de uurlonen voor de personeelsleden door de zelfstandige groepering ‘Interleuven
ondersteunende activiteiten’ op basis van de reële kostprijs als volgt worden bepaald (toestand op
1 januari 2019). Alle andere lasten, zoals verplaatsingskosten, uitrustingskosten, enz... zijn begrepen in
deze uurprijs:
architect/ingenieur/veiligheidscoördinator A/
algemeen projectleider/specialist-expert
:
88,00 euro
projectleider/conducteur der werken
:
78,00 euro
ontwerper, controleur/landmeter MSOG/
veiligheidscoördinator B/projectmedewerker-expert
:
72,00 euro
projectmedewerker
:
65,00 euro
Overwegende dat deze uurlonen worden gekoppeld aan de indexaanpassing van de lonen zoals
toepasselijk in de openbare sector;
Overwegende dat het afsluiten van deze exclusiviteitsovereenkomst tevens tot gevolg heeft dat de
gemeente zich ertoe verbindt om voor de diensten dewelke in deze overeenkomst worden omschreven,
uitsluitend een beroep te doen op de diensten van de zelfstandige groepering ‘Interleuven
ondersteunende activiteiten’, en dit voor een welomschreven periode dewelke echter de duur van zes
jaar niet mag overschrijden;
Overwegende dat de gemeente aldus kan kiezen om voor de betrokken diensten een beroep te doen op
de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’, dan wel om deze diensten zelf uit
te oefenen, doch ziet hierbij wel af van de mogelijkheid om de dienst, gedurende de looptijd van de
exclusiviteit, te laten uitvoeren door derden;
Overwegende dat de gemeenteraad aldus de duurtijd van de betrokken diensten beperkt tot en met
31 december 2019 met dien verstande dat opdrachten dewelke werden toegekend vóór het verstrijken
van voormelde periode zullen worden afgewerkt onder het systeem van de exclusieve dienstverlening
en aldus zonder aanrekening van btw;
Overwegende dat voor de uitvoering van deze exclusieve taken wordt gewerkt overeenkomstig in
bijlage toegevoegde samenwerkingsovereenkomst;
Overwegende dat de gemeenteraad het dan ook aangewezen acht om voornoemde diensten aan de
zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ bij exclusiviteit toe te kennen;
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,
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 beslist om de volgende diensten, zoals voorzien in de bijlagen van de
statuten van Interleuven, in exclusiviteit toe te kennen aan de zelfstandige groepering ‘Interleuven
ondersteunende activiteiten’ met ingang van 3 september 2019 tot en met 31 december 2019, met dien
verstande dat opdrachten die werden toegekend vóór het verstrijken van voormelde periode, zullen
worden afgewerkt onder het systeem van de exclusieve dienstverlening:
1.3. Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking bij infrastructuurwerken
1.4. Veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking bij gebouwen
1.7. Technische en administratieve begeleiding, adviseren en coördineren van projecten.
2.1. Ruimtelijke planning en ontwerp (2.1.2. Ontwerp)
2.4. Adviesverlening gemeentelijke stedenbouwkundige dienst
5.1. Basisondersteuning
5.2. Uitgebreide ondersteuning
5.3. Taakondersteuning
5.4. Ondersteuning handhaving.
Artikel 2: De uitvoering van deze exclusieve diensten gebeurt overeenkomstig de in bijlage
toegevoegde samenwerkingsovereenkomsten.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het uitvoeren van huidige
beslissing.
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9.

Samenwerkingsovereenkomst Hartveilige gemeente duur van 2 jaar met start op 04 juni 2020

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 beslissing nummer 5 van de gemeenteraad van 5 maart 2018 houdende de goedkeuring
van de samenwerkingsovereenkomst Hartveilige gemeente voor de periode van 2 jaar beginnende op
04/06/2018 tot 04/06/2020;
Overwegende dat het Rode Kruis met het project Hartveilig de overlevingskans van slachtoffers met
een hartstilstand structureel tracht te verhogen, alsook de eerstehulpcapaciteiten van de bevolking
wenst te vergroten;
Overwegende dat dit doel wordt nagestreefd door zoveel mogelijk mensen op te leiden in reanimatie
met het gebruik van automatische externe defibrillatoren (AED-toestellen), en door hen te informeren
over het belang van het plaatsen van AED-toestellen in steden en gemeenten, bedrijven, sportclubs,
organisaties en scholen;
Overwegende dat de gemeente hier wenst aan mee te werken en dat er binnen dat kader een
samenwerkingsovereenkomst werd opgesteld met daarin een aantal doelstellingen die dienen
gerealiseerd te worden, onder meer inzake ‘Opleidingen Rode Kruis’ voor het personeel, sensibilisatie
en opleidingen in reanimatie en AED-gebruik voor de inwoners en het plaatsen van AED-toestellen;
Overwegende dat het Rode Kruis voor de duur van deze overeenkomst een niet-exclusief, kosteloos
herroepbaar recht toekent aan de gemeente op het gebruik van het merk Hartveilig van het Rode Kruis,
volgens de modaliteiten van deze overeenkomst, dat zowel voor interne als voor externe communicatie
mag gebruikt worden ter sensibilisering van zijn medewerkers en derden maar niet voor commerciële
doeleinden;
Overwegende dat wordt voorgesteld deze overeenkomst in bijlage goed te keuren;
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, 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
- onthoudt zich: Bart Nevens
Besluit: met 25 stemmen voor en 1 onthouding
Artikel 1: De gemeenteraad beslist de ‘Samenwerkingsovereenkomst Hartveilige Gemeente’, integraal
deel uitmakend van deze beslissing, goed te keuren.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van deze
beslissing.
281.93

De heer Bart Weekers van de Vlaamse Ombudsdienst geeft toelichting bij punt 10.

10.

Samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Ombudsdienst

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur artikel 40 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad
met betrekking tot de vaststelling van gemeentelijke reglementen;
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur artikel 302 waarin gestipuleerd wordt dat de
gemeenteraad bij reglement een systeem van klachtenbehandeling organiseert;
Gelet op het reglement voor klachtenbehandeling van de gemeente Kortenberg, goedgekeurd door de
gemeenteraad op 6 september 2010, waarbij de klachtenbehandeling op het ambtelijke niveau wordt
georganiseerd en maximaal onafhankelijk van de diensten waarop de klachten betrekking hebben;
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur artikel 303 waarin gestipuleerd wordt dat de gemeente
een ombudsdienst kan oprichten via een overeenkomst met de Vlaamse Ombudsdienst;
Overwegende dat de gemeente als aanvulling op het bestaande systeem van klachtenbehandeling door
de klachtencoördinator een samenwerkingsovereenkomst voor tweedelijnsklachtenbehandeling wenst
af te sluiten met de Vlaamse Ombudsdienst;
Gelet op het feit dat door deze samenwerkingsovereenkomst zal worden voorzien in een professionele
en objectieve behandeling van tweedelijnsklachten van privé- of rechtspersonen die klachten hebben
over een onbehoorlijk optreden van de gemeente, alsook in het onderzoek van mogelijke
overtredingen van de deontologische code door een mandataris of ambtenaar;
Gelet op het feit dat de voorgestelde overeenkomst een looptijd heeft van 3 (drie) jaar en ingaat op de
dag volgend op de beslissing, en dat de gemeente hiervoor gedurende deze periode geen vergoeding
verschuldigd is;
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,
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 stemt in met de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse
Ombudsdienst voor een looptijd van drie jaar met ingang op de dag volgend op de beslissing. De
gemeente Kortenberg is hiervoor geen vergoeding verschuldigd.
Artikel 2: De samenwerkingsovereenkomst luidt als volgt:

Aanstelling van een ombudsman - Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Kortenberg en de
Vlaamse Ombudsdienst
Het reglement voor klachtenbehandeling van de gemeente Kortenberg werd goedgekeurd door de
gemeenteraad op 6 september 2010. Aanvullend wordt voor de tweedelijnsklachtenbehandeling een
ombudsman aangesteld voor de gemeente Kortenberg via deze overeenkomst.
Tussen
DE GEMEENTE KORTENBERG, vertegenwoordigd door Leen Ceuppens, algemeen directeur, en
Ann Van de Casteele, voorzitter gemeenteraad,
En
DE VLAAMSE OMBUDSDIENST, vertegenwoordigd door Bart Weekers, Vlaamse Ombudsman,
Wordt overeengekomen wat volgt:
Artikel 1
De coördinatie en de afhandeling van klachten gebeurt door de klachtencoördinator van de gemeente,
zoals bepaald in het reglement klachtenbehandeling.
Artikel 2
Indien de melder of de klager ontevreden is over de wijze of het resultaat van de klachtenbehandeling
door de klachtencoördinator van de gemeente, kan hij een beroep doen op de Vlaamse Ombudsman.
Artikel 3
De Vlaamse Ombudsman – functie dewelke op het moment van het afsluiten van de overeenkomst
wordt uitgevoerd door de heer Bart Weekers - wordt aangesteld als ombudsman voor de gemeente
Kortenberg. Als de functie uitgeoefend wordt door een vrouw, kan zij ombudsvrouw genoemd
worden.
Zowel privé- als rechtspersonen die klachten hebben over een onbehoorlijk optreden van de gemeente
Kortenberg hebben het recht zich tot de ombudsman te wenden.
De ombudsman is ook bevoegd om meldingen van mogelijke overtredingen van de deontologische
code door een mandataris of ambtenaar te onderzoeken.
Artikel 4
De tussenkomsten van de ombudsman zijn gratis. De betrokkene kan de klacht bij de ombudsman
zowel mondeling als schriftelijk indienen.
Artikel 5
De ombudsman kan beslissen een klacht niet te behandelen wanneer de identiteit van de klager hem
onbekend is of wanneer de klacht betrekking heeft op de algemeen geldende voorschriften en
reglementeringen op zich of het algemeen beleid van het gemeentebestuur.
Als de klacht nog niet gekend is bij de gemeente, geeft de ombudsman de gemeente eerst de kans om
de klacht op te lossen.
Als de ombudsman niet bevoegd is, wijst hij door indien mogelijk.
Artikel 6

Een klacht wordt binnen de drie maanden volledig behandeld. De ombudsman beslist over een
eventuele verlenging.
Artikel 7
De ombudsman bemiddelt omtrent het optreden ten opzichte van de burgers door het gemeentebestuur
(en zijn medewerkers) en/of privé-personen (natuurlijke en rechtspersonen) aan wie een gemeentelijke
dienstverlening is toevertrouwd. Deze bemiddeling gebeurt hetzij naar aanleiding van een klacht,
hetzij op verzoek van het college van burgemeester en schepenen.
De ombudsman is bevoegd uit eigen beweging een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop een
gemeentedienst zich in een bepaalde situatie heeft gedragen en daarrond een advies te formuleren. Hij
stelt hiervan het college van burgemeester en schepenen in kennis.
Artikel 8
De ombudsman respecteert de verplichtingen inzake privacy en discretie. De identiteit van de klagers
of van personeelsleden kan niet bekendgemaakt worden indien zij daartegen bezwaar hebben.
Artikel 9
De ombudsman kan alle documenten nodig/nuttig voor het onderzoek opvragen.
Hij kan schriftelijk alle inlichtingen en ophelderingen vragen, die hij op hun waarheidsgetrouwheid
kan toetsen, en iedereen uitnodigen voor een gesprek ter zake.
Artikel 10
De ombudsman bezorgt het bestuur jaarlijks een overzicht van de tussenkomsten aan de
klachtencoördinator van de gemeente.
Gedaan te Kortenberg op 2 september 2019
Leen Ceuppens
Algemeen directeur

Ann Van de Casteele
Voorzitter gemeenteraad

Bart Weekers
Vlaamse Ombudsman

Artikel 3: Een getekend afschrift van deze beslissing wordt samen met de
samenwerkingsovereenkomst in twee exemplaren, waarvan één exemplaar bestemd is voor elke partij,
ter ondertekening bezorgd aan de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 89, 1000 Brussel.
205.36

11.

Verlengen Rechtestraat

Gelet op het decreet van 28.01.1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen,
gewijzigd bij decreten van 1 juli 1987, 4 februari 1997 en 29 november 2002;
Gelet op de vergunning d.d. 04.09.1975 voor het bouwen van een landhuis gelegen te Rechtestraat 70,
3071 Erps-Kwerps terwijl deze woning zich eigenlijk op de Diestbrugstraat situeert;
Gelet op de plaatsing van een straatnaambord Diestbrugstraat recht tegenover de garagedeur van de
bewoners van de Rechtestraat 70 een 10-tal jaren geleden;
Overwegende dat hierdoor de woning niet vindbaar is via gps-systemen, voor postbode, leverdiensten,
ambulance, …;
Overwegende dat het opportuun is de Rechtestraat te verlengen zodanig dat de scheiding zich op de
perceelsgrens bevindt tussen Rechtestraat 70 en Diestbrugstraat 13 en hierdoor bovenstaand probleem
kan verholpen worden;
Overwegende dat er een dubbel straatnaambord met pijl geplaatst zal worden welke enerzijds naar de

Rechtestraat wijst en anderzijds richting Diestbrugstraat;
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,
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 Rechtestraat wordt verlengd zodanig dat de scheiding zich op de perceelgrens bevindt
tussen Rechtestraat 70 en Diestbrugstraat 13.
Artikel 2: Er wordt door de Uitvoeringsdiensten een dubbel straatnaambord met pijl geplaatst welke
enerzijds naar de Rechtestraat wijst en anderzijds richting Diestbrugstraat.
Artikel 3: De dienst Ruimtelijke Ordening zal de aanpassingen doorvoeren via het CRAB/GIS zodanig
dat dit automatisch via alle officiële kanalen wordt aangepast en deze woning in de toekomst voor
iedereen vindbaar zal zijn.
501.34

12.

Samenwerkingsverbanden en verenigingen: kennisname verslagen

De gemeenteraadsleden nemen kennis van:
a) ZEFIER – Algemene vergadering d.d. 13/6/2019
b) IGO – raad van bestuur d.d. 17/05/2019
c) IGO – raad van bestuur d.d. 14/06/2019
d) IGO – statutaire algemene vergadering d.d. 28/06/2019
e) IGO – algemene vergadering d.d. 28/06/2019
f) EcoWerf – jaarverslag 2018
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13.

Varia: kennisname briefwisseling

De gemeenteraadsleden nemen kennis van
a) de brief d.d. 09.07.2019 van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, met referentie 24
<24/70>, betreffende schending vonnis van 24 juni 1993, procedure burgemeester C. Taes, gericht aan
het CBS en ieder lid van de GR.
b) de brief d.d. 12.07.2019 van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen met referentie
<11>Sobr284, betreffende verzoekschrift 12 juli 2019, gericht aan het CBS en ieder lid van de GR.
c) de brief d.d. 06.08.2019 van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen met referentie
<11++>sobr113, betreffende Cst Ludo Huygens, NV Johilia pov., gericht aan het CBS en
gemeenteraad.
505.5

In uitvoering van art. 21 van het Decreet over het Lokaal Bestuur werden volgende punten toegevoegd
aan de agenda:
het punt 13/1 op vraag van Marinus van Greuningen namens de KNV-fractie;

de punten 13/2 tot en met 13/3 op vraag van Sabine Ledens namens de N-VA-fractie.

13/1. Haalbaarheidsstudie m.b.t. tot aankoop van de verlaten site bouwmaterialen Sint Antoniusstraat
28 in Meerbeek, ter uitbreiding van de sportinfrastructuur in Kortenberg.
Toelichting
Er is een tekort aan sportinfrastructuur in de gemeente Kortenberg. In alle deelgemeenten is er reeds
een sporthal voorhanden. Behalve in Meerbeek, waar er zeker een nood is aan infrastructuur voor de
plaatselijke verenigingen. De site is ideaal gelegen, hiervoor dient geen agrarisch gebied aangesneden
te worden. De inwoners, ook kinderen van de deelgemeente kunnen perfect met de fiets of te voet op
een veilige manier naar de site komen kunnen. Het is belangrijk elk kind op wandel- en of fietsafstand
in hun eigen deelgemeente terecht kunnen voor sportaangelegenheden. Dit versterkt het dorpsgevoel
en geeft een nieuwe dynamiek, zeker nu het laatste café in Meerbeek onlangs dicht ging. De
mogelijkheid kan bekeken worden om hier ook een horecagelegenheid in onder te brengen, want sport
verbroedert.
Dit project zou de bewoners van Meerbeek, maar ook Everberg en de rest van Kortenberg ten goede
komen. Eventueel kan er bekeken worden of enkele appartementen in het kader van het sociaal
bindend objectief in dit kader passen. Kortom een toplocatie met veel mogelijkheden.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor:, Bart Nevens, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van
Greuningen, Axel Degreef, Kristof Van Roey, Hans Vanhoof, An Verdeyen, Chris Wynants
- stemmen tegen: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Lia
Vandeven, Maarten Willems, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla
Langmans
Besluit: met 10 stemmen voor en 16 stemmen tegen
De gemeenteraad besluit de haalbaarheidsstudie niet door te voeren m.b.t. de aankoop van deze site
voor de hoognodige sportinfrastructuur en daarmee ook het verenigingsleven alsook de het
dorpsgevoel een nieuwe boost te geven.

Met algemene stemmen wordt er beslist om over de artikels 1 en 2 van punt 13/2 afzonderlijk te
stemmen.

Raadslid Maarten Willems verlaat de zitting.

13/2. De Klimop en OC De Zolder: Bereikbaarheid en toegankelijkheid
Onze gemeente kan prat gaan op een rijk en uitgebreid verenigingsleven. Aangezien het voor onze
verenigingen niet steeds even evident is om hun werking te organiseren, is het belangrijk dat de
gemeente een faciliterende rol speelt. Kortenberg beschikt over heel wat faciliteiten en er wordt ook
school-infrastructuur ter beschikking gesteld. Zo ook in GBS de Klimop in Kwerps waar verenigingen
gebruik kunnen maken van de turnzaal en OC De Zolder.
De voorbije maanden werd de speelplaats van GBS de Klimop vergroend, een project waar wij voor
alle duidelijkheid achter staan. Vanaf de eerste besprekingen echter hierover met lokale verenigingen
werd een bezorgdheid geuit over de bereikbaarheid van deze infrastructuur. Dit in de wetenschap dat
er soms effectief met zwaarder materiaal dient gesleurd te worden etc. voor repetities, en dit door weer
en wind.

Initieel werden toezeggingen werden om aan deze bezorgdheid tegemoet te komen, maar naar
aanleiding van enkele recente feiten werd dit blijkbaar zonder overleg teruggedraaid.
Uiteraard dient het gebruik van openbare infrastructuur met het nodige respect en met zin voor
verantwoordelijkheid te gebeuren. Geen enkele vereniging zal dit tegenspreken, integendeel. Daarom
is het aangewezen om actief op zoek te gaan naar een oplossing die de Kwerpse verenigingen toelaat
om hun werking verder te zetten zonder praktische belemmeringen.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over artikel 1:
- stemmen voor: Bart Nevens, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van
Greuningen, Kristof Van Roey, Hans Vanhoof, Chris Wynants
- stemmen tegen: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Lia
Vandeven, Axel Degreef, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas
Piot, Gabriëla Langmans
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over artikel 2:
- 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,
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:
Artikel 1: Het gemeentebestuur geeft geen zekerheid dat de verenigingen die gebruik kunnen maken
van de infrastructuur van GBS de Klimop en het OC De Zolder blijvend over de nodige “laad en los”
– plaatsen kunnen beschikken op de speelplaats van de school zodat hun werking niet belemmerd
wordt. Hiertoe zal het nodige overleg georganiseerd worden.
Artikel 2: Het gemeentebestuur neemt de bereikbaarheid en toegankelijkheid (inclusief
parkeermogelijkheden) van OC De Zolder expliciet op in het mobiliteitsplan Erps-Kwerps dat
momenteel ter studie voorligt. Het gemeentebestuur zal hierrond de GAMV en de lokale
verenigingsraad consulteren.

Raadslid Maarten Willems sluit terug aan bij de zitting.

Met algemene stemmen wordt er beslist om over de artikels 1, 2 en 3 van punt 13/3 afzonderlijk te
stemmen.

13/3. European Disability Card
Ontwerp
In het verleden stonden personen met een beperking soms in de kou, wanneer zij bij aanbieders van
cultuur, sport en vrijetijd hun handicap niet op papier konden ‘bewijzen’. Hierdoor liepen personen
met een beperking – onterecht – toegangskortingen en andere voordelen mis. Om komaf te maken met
deze pijnlijke situaties, heeft gewezen staatssecretaris voor Personen met een beperking Zuhal Demir
een kaart voorgesteld, waardoor personen met een beperking eenvoudig en zonder discussie kunnen
aantonen dat ze recht hebben op bepaalde voordelen.
Motivering
Het gebruik van de European Disability Card biedt onze burgers met een beperking verschillende
voordelen:

- Er is eindelijk een duidelijk, uniform en afdwingbaar ‘bewijs van handicap’. Zeker voor bepaalde
groepen met een moeilijk visueel waarneembare beperking is deze kaart een meer dan welgekomen
hulp. Denk bijvoorbeeld aan slechtzienden, doven of personen met autisme.
- Er wordt geen inbreuk gepleegd op de privacy. In het verleden was dit wel het geval: medische
bewijsstukken vermelden net wel de beperking.
- Het is een Europees initiatief, waardoor dezelfde kaart ook geldig is in 7 andere Europese landen
(Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië).
- De kaart is een stimulans voor organisaties en ondernemingen om, waar nodig, een voordelen toe te
kennen aan personen met een beperking.
- Gemeente Kortenberg en OCMW Kortenberg laten aansluiten bij het initiatief van de European
Disability Card, draagt bij aan een inclusiever beleid.
Motivering voor aanbieder van diensten, handelaars en verenigingen
- Je breidt je klantenbestand uit en krijgt méér bekendheid bij bezoekers, toeschouwers, leden,
deelnemers ... in België en in andere deelnemende Europese landen. Personen met een handicap
vertegenwoordigen immers meer dan 15% van de bevolking (meer dan 1 miljoen mensen in België en
80 miljoen in Europa)
- Je komt in contact met een publiek dat zelden alleen op stap gaat (begeleiders, gezinnen ...)
- Je werkt mee aan een meer inclusieve maatschappij op maat van ieders behoeften
- Je vergroot het positieve imago van je instelling op het vlak van de inclusie van personen met een
handicap
Reeds aangesloten partners:
https://eudisabilitycard.be/nl/de-partners-van-de-european-disability-card
Aansluiten kan zeer makkelijk via de website van de European Disability Card.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over artikel 1:
- 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,
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 artikel 2:
- stemmen voor: Bart Nevens, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van
Greuningen, Axel Degreef, Kristof Van Roey, Hans Vanhoof, An Verdeyen, Chris Wynants
- stemmen tegen: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Lia
Vandeven, Maarten Willems, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla
Langmans
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over artikel 3:
- 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,
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:
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het gebruik en de promotie van de European Disabilty Card goed.
Artikel 2: Gemeente Kortenberg aanvaardt de European Disabilty Card niet binnen de eigen
gemeentelijke diensten (cultuur, sport, vrije tijd). Hierdoor kunnen de kaarthouders voortaan
eenvoudig en zonder discussie aantonen dat ze recht hebben op bepaalde voordelen.

Artikel 3: Gemeente Kortenberg stimuleert en promoot samen met het OCMW Kortenberg bij lokale
ondernemingen en verenigingen de toekenning van mogelijke voordelen voor kaarthouders van de
European Disability Card.

14.

Notulen

Gezien er geen opmerkingen werden gemaakt over de notulen van de vergadering van de
gemeenteraad van 24 juni 2019, worden deze notulen conform art. 32 van het huishoudelijk reglement,
als goedgekeurd beschouwd.

L. CEUPPENS
algemeen directeur

A. VAN DE CASTEELE
voorzitter

