ZITTING VAN 9 MAART 2020
AANWEZIG: Ann Van de Casteele, voorzitter; Alexandra Thienpont, burgemeester; David
Haelterman, Kristien Goeminne, Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim
Moons, schepenen; Bart Nevens, Francis Peeters, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel,
Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Lia Vandeven, Axel Degreef, Maarten Willems, Hans
Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla
Langmans, Wim Vangoidsenhoven, raadsleden; Leen Ceuppens, algemeen directeur.

Raadslid Chris Wynants laat zich verontschuldigen.
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OPENBARE ZITTING

1.

Aanstelling en eedaflegging plaatsvervangend gemeenteraadslid

Gelet op het ontslag van de heer Kristof Van Roey als titelvoerend gemeenteraadslid met ingang vanaf
4 februari 2020;
Overwegende dat ingevolge dit ontslag een opvolgend gemeenteraadslid moet worden aangesteld;
Overwegende dat uit het proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018,
geldig verklaard door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen 5 december 2019, blijkt dat:

- mevrouw Chris Wynants–Van Tricht als eerste opvolger voorkomt op de lijst nr. 2, zijnde de lijst
waartoe de heer Kristof Van Roey, ontslagnemend gemeenteraadslid, behoort; Gelet op het feit dat
mevrouw Chris Wynants–Van Tricht reeds geïnstalleerd werd als gemeenteraadslid;
- mevrouw Hilde Noppen als tweede opvolger voorkomt op de lijst nr. 2, zijnde de lijst waartoe de
heer Kristof Van Roey, ontslagnemend gemeenteraadslid, behoort; Gelet op de mail van mevrouw
Hilde Noppen van 5 februari 2020 houdende niet-opname van het mandaat;
- mevrouw Rani Cucicov als derde opvolger voorkomt op de lijst nr. 2, zijnde de lijst waartoe de heer
Kristof Van Roey, ontslagnemend gemeenteraadslid, behoort; Gelet op de mail van mevrouw Rani
Cucicov van 25 februari 2020 houdende niet-opname van het mandaat;
- mevrouw Jana Nevens als vierde opvolger voorkomt op de lijst nr. 2, zijnde de lijst waartoe de heer
Kristof Van Roey, ontslagnemend gemeenteraadslid, behoort; Gelet op de mail van mevrouw Jana
Nevens van 27 februari 2020 houdende niet-opname van het mandaat;
- de heer Philippe Elcus als vijfde opvolger voorkomt op de lijst nr. 2, zijnde de lijst waartoe de heer
Kristof Van Roey, ontslagnemend gemeenteraadslid, behoort; Gelet op de mail van de heer Philippe
Elcus van 25 februari 2020 houdende niet-opname van het mandaat;
- de heer Wim Vangoidsenhoven als zesde opvolger voorkomt op de lijst nr. 2, zijnde de lijst waartoe
de heer Kristof Van Roey, ontslagnemend gemeenteraadslid, behoort; Gelet op de mail van de heer
Wim Vangoidsenhoven van 27 februari 2020 houdende opname van het mandaat;
Overwegende dat de raad, staande de vergadering, overeenkomstig artikel 6, §3 van het Decreet over
het lokaal bestuur van 22 december 2017, de geloofsbrieven van Wim Vangoidsenhoven heeft
onderzocht en heeft goedgekeurd waardoor blijkt dat hij zich in de vereiste voorwaarden van
verkiesbaarheid bevindt en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid om de eed als
gemeenteraadslid af te leggen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over de geloofsbrieven:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Mia
Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Lia
Vandeven, Axel Degreef, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An
Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans
Stelt vast: met algemene stemmen
Artikel 1: De geloofsbrieven van Wim Vangoidsenhoven zijn wettelijk in regel.
Artikel 2: Met het oog op zijn aanstelling als plaatsvervangend gemeenteraadslid wordt Wim
Vangoidsenhoven verzocht de decretale eed af te leggen. Hij legt in handen van de voorzitter van de
gemeenteraad de volgende eed af:
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.
Van de eedaflegging wordt een afzonderlijk proces-verbaal (Akte van eedaflegging) opgesteld.
Artikel 3: De voorzitter verklaart dat Wim Vangoidsenhoven als gemeenteraadslid is aangesteld en
nodigt hem uit aan de vergadering deel te nemen.
Artikel 4: De gegevens in de mandatendatabank zullen worden aangepast.
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2.

Vaststelling rangorde gemeenteraadsleden

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad
voor Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig werden verklaard;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 7 januari 2019 houdende installatie van de
gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde;

Gelet op het ontslag van de heer Kristof Van Roey als titelvoerend gemeenteraadslid met ingang vanaf
4 februari 2020;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van heden houdende de aanstelling van Wim
Vangoidsenhoven als gemeenteraadslid vanaf 9 maart 2020;
Overwegende dat opvolgers die na de installatievergadering als gemeenteraadslid worden
geïnstalleerd, een rang innemen in volgorde van hun eedaflegging;
Overwegende dat de rangorde zoals vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad op 7 januari 2019
dient gewijzigd te worden;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,
Lia Vandeven, Axel Degreef, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen,
An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met algemene stemmen
De gemeenteraad beslist de rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen:
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Officiële naam
Bart Nevens
Ann Vannerem
Stef Ryckmans
Francis Peeters
Mia Vandervelde
Alexandra Thienpont
Kristien Goeminne
Sabine Ledens
René De Becker
Harold Vanheel
Ann Van de Casteele
Melody Debaetselier
Marinus van Greuningen
Lia Vandeven
Axel Degreef
Wim Moons
David Haelterman
Maarten Willems
Hans Vanhoof
Frie De Greef
Barbara Vermeulen
An Verdeyen
Els Gysenbergs
Jonas Piot
Gabriëla Langmans
Chris Wynants
Wim Vangoidsenhoven
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3.

Raadscommissies: wijziging samenstelling

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid art.37 betreffende de oprichting van
commissies;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 3 juni 2019 houdende goedkeuring van het huishoudelijk
reglement waarin volgende raadscommissies werden opgericht:
1. raadscommissie financiën
2. raadscommissie ruimtelijke ordening, duurzaamheid en mobiliteit
3. raadscommissie sociaal beleid, cultuur, sport, lokale economie, senioren en jeugd
4. raadscommissie ad hoc
Gelet op het feit dat het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de mandaten in iedere commissie
evenredig dienen verdeeld te worden over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld op
basis van de voordrachten die worden ingediend door de fracties bij de voorzitter van de
gemeenteraad;
Gelet op het huishoudelijk reglement goedgekeurd door de gemeenteraad van 3 juni 2019 waarin
wordt bepaald dat 8 mandaten evenredig worden verdeeld volgens het systeem D’Hondt, nl.:
3 CD&V – 2 Open Vld – 2 N-VA – 1 Groen;
Gelet op het feit dat het huishoudelijk reglement voorziet dat de fracties per effectief lid ook een
plaatsvervanger kunnen aanduiden die de effectieve collega vervangt als deze verhinderd is;
Gelet op het feit dat de burgemeester of schepenen geen voorzitter kunnen zijn van de commissies;
Gelet op het feit dat de aanstellingen van kracht zijn tot de eerste volledige vernieuwing van de
gemeenteraad;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 11 maart 2019 waarin de heer Kristof Van Roey als lid
van de N-VA-fractie werd verkozen verklaard als :
a) plaatsvervangend lid in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid en Mobiliteit
b) effectief lid in de raadscommissie Sociaal beleid, Cultuur, Sport, Lokale economie, Senioren en
Jeugd;
Gelet op het ontslag van de heer Kristof Van Roey als gemeenteraadslid met ingang vanaf
4februari 2020;
Overwegende dat de fractie N-VA derhalve nieuwe kandidaten mag voordragen om de heer Kristof
Van Roey te vervangen in bovenvermelde raadscommissies;
Gelet op de geldig ingediende voordrachtakte van de N-VA-fractie van 2 maart 2020;
Overwegende dat de akte van voordracht van de kandidaat-commissieleden ondertekend is door een
meerderheid van de leden van de fractie waar de kandidaat-commissieleden deel van;
Overwegende dat de voorgedragen leden als verkozen worden verklaard en de aanstellingen van
kracht zijn tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad;
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor:
1. raadscommissie ruimtelijke ordening, duurzaamheid en mobiliteit
Plaatsvervanger voor de heer Bart Nevens: Wim Vangoidsenhoven
2. raadscommissie sociaal beleid, cultuur, sport, lokale economie, senioren en jeugd
Kandidaat effectief lid: Wim Vangoidsenhoven
Besluit :
Artikel 1: Wordt verkozen verklaard als lid van de raadscommissie ruimtelijke ordening,
duurzaamheid en mobiliteit voor de N-VA-fractie ter vervanging van de heer Kristof Van Roey:
1. raadscommissie ruimtelijke ordening, duurzaamheid en mobiliteit
Plaatsvervanger voor de heer Bart Nevens: Wim Vangoidsenhoven
Artikel 2: Worden verkozen verklaard als lid van de raadscommissie sociaal beleid, cultuur, sport,
lokale economie, senioren en jeugd voor de N-VA-fractie ter vervanging van de heer Kristof Van
Roey:
2. raadscommissie sociaal beleid, cultuur, sport, lokale economie, senioren en jeugd
Effectief lid: Wim Vangoidsenhoven

Artikel 3: Deze aanstellingen zijn van kracht vanaf heden tot de eerstvolgende volledige vernieuwing
van de gemeenteraad.
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4.

Vervanging lid politieraad

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad
van de leden van de politieraad;
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief van 12 november 2018 betreffende de verkiezing en de
installatie van de politieraadsleden van een meergemeentezone;
Gelet op het besluit nr. 7 van 9 januari 2019 houdende verkiezing van de politieraad waarbij de heer
Kristof Van Roey werd verkozen voor de N-VA-fractie als effectief lid, zonder opvolgers, in de
politieraad van de meergemeentezone HerKo;
Gelet op het ontslag van de heer Kristof Van Roey als gemeenteraadslid met ingang vanaf
4 februari 2020;
Overwegende dat de N-VA-fractie een nieuwe kandidaat met eventuele opvolgers kan indienen;
Overwegende dat wanneer een effectief lid voor het verstrijken van zijn mandaat ophoudt deel uit te
maken van de politieraad en hij geen opvolger of opvolgers heeft, alle nog in functie zijnde
gemeenteraadsleden die de voordracht van het te vervangen lid hadden ondertekend, gezamenlijk een
kandidaat effectief lid en één of meer kandidaat-opvolgers kunnen voordragen conform artikel 19 van
bovenvermelde wet van 7 december 1998. In dit geval worden deze kandidaten verkozen verklaard, de
kandidaat-opvolgers in orde van hun voordracht;
Gelet op de geldige voordrachtakte van 2 maart 2020 waarbij de heer Wim Vangoidsenhoven wordt
voorgedragen als effectief-lid;
Besluit:
Wordt verkozen verklaard als effectief-lid van de politieraad van de meergemeentezone HerKo: Wim
Vangoidsenhoven
580.72

5.

Gemeentelijke vertegenwoordiging in de stuurgroep van IT-punt

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op het besluit nr. 10 van de gemeenteraad d.d. 2 december 2019 houdende de toetreding tot de
interlokale vereniging ‘IT-punt’ en de goedkeuring van de gecoördineerde statuten d.d. 14 juni 2017
en het huishoudelijk reglement;
Gelet op het besluit nr. 37 van de gemeenteraad d.d. 13 januari 2020 houdende de aanduiding van de
effectief en plaatsvervangende vertegenwoordigers voor het beheerscomité van IT-punt;
Overwegende dat een ambtelijke vertegenwoordiger aangesteld dient te worden voor de stuurgroep
van IT-punt;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,
Lia Vandeven, Axel Degreef, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen,
An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Wim Vangoidsenhoven

Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Als afgevaardigde van het bestuur in de stuurgroep (ambtelijk) wordt de algemeen directeur
aangesteld. Indien de agenda het vereist kan de algemeen directeur bijgestaan of vervangen worden
door een deskundige.
Artikel 2: Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan de betrokkene en aan IT-punt.
203.020.1

6.

Charter Certificaat Inbraak Veilig

Overwegende dat het aangewezen is om het keurmerk “Certificaat Inbraak veilig” aan een woning aan
te brengen wanneer deze beschikt over een goede basisveiligheid;
Overwegende dat de provincie Vlaams-Brabant dit certificaat stimuleert en ondersteunt via
https://www.vlaamsbrabant.be/over-deprovincie/veiligheid/criminaliteitspreventie/inbraakpreventie/index.jsp#paragraph4;
Overwegende dat er hiervoor een charter in samenwerking met de politiezone HerKo dient
goedgekeurd te worden;
Overwegende dat de burger dit certificaat kan verkrijgen via:
- aanvraag van diefstalpreventieadvies bij HerKo
- uitvoering van het diefstalpreventieadvies (binnen de 2 jaar)
- controle ter plaatse door de diefstalpreventieadviseur van Herko
- bij positieve controle wordt het certificaat uitgereikt en ontvangt men een gevelplaatje of sticker;
Overwegende dat de gemeente volgende taken op zich neemt:
- reclame maken voor het certificaat, de website, het aanvragen van diefstalpreventieadvies,…
- optie: brief bij aanvraag stedenbouwkundige inlichtingen
- optie: vermelding bij aflevering bouwvergunningen: “alle bereikbare opengaande gevelelementen
zijn conform RC2” en “sloten conform lastenboek S3”;
Overwegende dat er voorgesteld wordt om bovenvermeld charter 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, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,
Lia Vandeven, Axel Degreef, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen,
An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het hierna in artikel 2 vermelde charter in samenwerking met de
politiezone HerKo betreffende het Certificaat Inbraak Veilig goed.
Artikel 2: Het charter luidt als volgt:
LOKAAL CHARTER VEILIGER WONEN MET CERTIFICAAT INBRAAK VEILIG
Tussen de ondergetekenden,
1. Burgemeester van Kortenberg, Alexandra Thienpont, en burgemeester van Herent, Astrid Pollers,
2. Korpschef van de politiezone Walter Endels,
3. Procureur des konings te Leuven,
4. Bestuurlijke directeur-coördinator te .........,
5. Gerechtelijke directeur te .....,
wordt besloten tot samenwerking met het oog op het doen dalen van het aantal diefstallen in woningen
en in te zetten op beter beveiligde woningen via het uitreiken van een Certificaat Inbraak Veilig.

1. Situatie en overwegingen
Inwoners worden al jaren geconfronteerd met te veel woninginbraken die de openbare orde, rust en
veiligheid ernstig onder druk zetten en de woonkwaliteit verstoren.
Uit de resultaten van bevolkingsbevragingen (o.a. veiligheidsmonitor en andere bevragingen) blijkt dat
de burger diefstal in woningen als één van de belangrijkste problemen in zijn buurt definieert.
Slachtoffers van inbraak zijn sterk onder de indruk en ondervinden na de inbraak psychische ("een
vreemde in mijn “huis") en fysieke klachten (slaapstoornis en angst). Het fenomeen diefstal in
woningen is in het zonaal veiligheidsplan 2020 - 2025 opgenomen als prioriteit. Iedere partner
(gemeente, politie, parket en gerecht) moet met zijn mogelijkheden en bevoegdheden bijdragen tot het
terugdringen van dit criminaliteitsfenomeen.
Een studie in de provincie Vlaams-Brabant (2004) wees uit dat er in de beter beveiligde woningen,
minder wordt ingebroken. Jarenlange ervaring in Nederland met het politiekeurmerk 'Veilig Wonen
Nederland', waarbij een woning aan een aantal eisen op het gebied van veiligheid dient te voldoen,
wijst uit dat de kans op een inbraak zeer sterk daalt. Er bestaat een sterk statistisch verband tussen het
niveau van technische beveiliging in een land en de recente trends in woninginbraken. In Engeland en
Nederland, en in mindere mate in Duitsland en Zweden, is inbreken in woningen door betere
beveiliging veel minder aantrekkelijk geworden. (prof. J. van Dijk, Universiteit Tilburg - december
2012).
Uit een bevraging bij inbrekers blijkt (studie in 2006) dat zij op zoek gaan naar de weg van de minste
weerstand (slecht beveiligde ramen en deuren) en dat zij het risico op lawaai vermijden. Een
inbraakpoging die langer duurt dan drie minuten, ontmoedigt de inbreker. Op Europees niveau zijn
normen uitgewerkt die een minimale kwaliteit rond inbraakwerendheid vooropstellen. Deze normen
zijn in 2011 als Belgische norm goedgekeurd (B.S. 3 augustus 2011).
Zowel bouwheren als professionals (architecten, bouwpromotoren, schrijnwerkers) kennen nog te
weinig de Belgische normen rond inbraakwerendheid. Hierdoor blijven veel woningen onvoldoende
beveiligd. De bouwheer heeft er alle voordeel bij dat hij van bij de bouw degelijk hang- en sluitwerk
plaatst. Spontaan gebeurt dit echter niet, een regulerende stimulans blijkt nodig. In Nederland is het
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) opgestart in de jaren '90 door enkele politiekorpsen en nadien
overgenomen op federaal niveau, meer dan 10 jaar geleden. Om het certificaat te krijgen, moet het
huis voldoen aan een aantal inbraakpreventie eisen. De woning moet onder andere voorzien zijn van
hang- en sluitwerk dat aan de eisen van inbraakpreventie voldoet. Het gaat ook om het juiste gebruik
van de sloten, het gebruik van goede verlichting in en om de woning, en de inzet van sociale controle.
Onderzoek toont aan dat de kans op een geslaagde inbraak bij een woning met een PKWV-certificaat
daalt tot wel 90%.
FOD Binnenlandse Zaken (SLIV) heeft meer dan 10 jaar geleden beloofd om ook voor ons land een
keurmerk te ontwikkelen. Ook de Vlaamse overheid is gevraagd om een initiatief te nemen op vlak
van inbraakpreventie, naar analogie met de verplichting tot plaatsen van rookmelders voor
brandpreventie, en het verplicht opvangen van hemelwater bij nieuwbouw. Tot nog toe is het niet
gelukt om dit daadwerkelijk uit te werken.
Een technische werkgroep heeft op initiatief van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout en de
provinciegouverneur van Vlaams-Brabant, werkbare normen en minimale eisen opgesteld. Als basis
wordt de door België goedgekeurde Europese normen gehanteerd die een minimale kwaliteit rond
inbraakwerendheid vooropstellen (NBN EN 1627 - 1630) en het typebestek TIS-inbraak (RK2 WK2). De technische werkgroep bestaat uit deskundigen die ervaring hebben met diefstalpreventie
(materiaal en normering) en uit professionelen uit het vak (o.a. bouwunie, slotenmakersunie,
Nederlands politiekeurmerk).

De partners van het provinciaal veiligheidsoverleg Vlaams-Brabant hebben zich geëngageerd tot het
meewerken en ondersteunen van het project zodat burgers een Certificaat Inbraak Veilig kunnen
bekomen. De resp. engagementen zijn opgenomen in het Provinciaal Charter voor veiliger wonen met
het Certificaat Inbraak Veilig in Vlaams-Brabant.
2. Doelstellingen







Aantal diefstallen in woningen doen dalen en de buurt veiliger maken (ook werken aan sociale
cohesie, alerte burgers, zorg voor de buren, ...);
Veiligheidsgevoel verhogen door uitreiken van een Certificaat Inbraak Veilig naar analogie
met het Politiekeurmerk Veilig Wonen van Nederland;
Inwoners sensibiliseren tot aanvraag diefstalpreventief advies en aanzetten tot het uitvoeren
van het advies;
Van bij de start van de nieuwbouw of verbouwing inzetten op inbraakpreventie;
Motiveren en sensibiliseren van professionele partners (o.a. architecten, slotenmakers,
bouwpromotoren) tot het gebruik van kwaliteitsvol inbraakvertragend materiaal;
Inbrekers ontraden door het Certificaat Inbraak Veilig;

3. Toepassingsgebied
Huidig charter is van toepassing op het grondgebied van de politiezone HerKo (Herent-Kortenberg).
4. Engagementen
A. Gemeenschappelijk engagement
De ondergetekenden engageren zich tot het ter beschikking stellen van hun specifieke
deskundigheid om het Certificaat Inbraak Veilig in een klimaat van openheid en dialoog, en
met respect voor eenieders opdracht, mee te concipiëren, toe te passen, te evalueren en bij te
sturen.
De ondergetekenden engageren zich om de burgers te sensibiliseren en motiveren om te
kiezen voor gekeurd/getest materiaal.
De ondergetekenden engageren zich om het handboek op te volgen zodat de kwaliteit van het
Certificaat Inbraak Veilig gegarandeerd blijft. De samenwerking zal jaarlijks geëvalueerd
worden. De ondergetekenden engageren zich om actief te participeren aan de
evaluatievergaderingen.
B. De burgemeesters en schepenen zullen:
Inzetten op diefstalpreventieadvies op plan bij het indienen van de bouwaanvraag;
Erover waken dat de dienst ruimtelijke ordening of stedenbouw ervoor zorgt dat het
bouwplan voor de bouwvergunning aan de diefstalpreventieadviseur voor advies
wordt voorgelegd;
Burgers informeren en sensibiliseren over de mogelijkheid tot het aanvragen van een
Certificaat Inbraak Veilig;
 Voorzien in een inbraakpreventiepremie als stimulans tot een inbraakveiligere
woning;
 Een gemeentelijke politieverordening technopreventieve maatregelen tegen inbraak bij
nieuwbouw of verbouwing van een woning met nieuwe of aangepaste gevelopening
laten stemmen;
In geval van een gemeentelijke preventiedienst:

 Toezien dat de diefstalpreventieadviseurs de nodige opleidingen volgen zodat het
diefstalpreventieadvies wordt geven conform de vereiste normering;
 Opdracht geven om advies op bouwplan te geven volgens de vereiste normering, in
overleg en samenspraak met de bevoegde gemeentelijke dienst;
 Opdracht geven om elke aanvraag tot diefstalpreventieadvies op te volgen, te
finaliseren en te registreren;
 Het Certificaat Inbraak Veilig (laten) uitreiken aan de bouwheer/eigenaar bij positieve
controle door de diefstaladviseur;
C. De korpschef zal:
Burgers informeren en sensibiliseren over de mogelijkheid tot het aanvragen van een
Certificaat Inbraak Veilig;
Samenwerken met de gemeentelijke dienst die de bouwvergunningen uitreikt;
In geval van DPA bij de politiezone:
Toezien dat de diefstalpreventieadviseurs de nodige opleidingen volgen zodat het
diefstalpreventieadvies wordt geven conform de vereiste normering;
Opdracht geven om advies op bouwplan te geven volgens de vereiste normering, in
overleg en samenspraak met de bevoegde gemeentelijke dienst;
Opdracht geven om elke aanvraag tot diefstalpreventieadvies op te volgen, te
finaliseren en te registreren;
Het Certificaat Inbraak Veilig (laten) uitreiken aan de bouwheer/eigenaar bij positieve
controle door de diefstaladviseur;
D. De procureur des konings zal:
Het project opvolgen en ondersteunen;
Op vlak van opsporing en vervolging de nodige initiatieven blijven nemen met
betrekking tot het fenomeen zware diefstallen in woningen;
E. De bestuurlijke directeur coördinatie federale politie (dirco) zal:
Bijdragen aan criminaliteitsanalyses op niveau van de politiezone, het arrondissement
en de provincie;
F. De gerechtelijke directeur coördinator federale politie (dirjud) zal:
Uitwisselen van bevindingen op vlak van technische preventie n.a.v. vaststellingen en
onderzoeken van diefstallen in woningen;
De lokale politiezones ondersteunen op vlak van technische vaststellingen (labo);
5. Duur en beëindiging van de samenwerking1
Dit engagement gaat in op datum van de ondertekening van huidig charter en geldt voor onbepaalde
tijd. De samenwerking zal jaarlijks geëvalueerd en indien nodig worden bijgestuurd op de zonale
veiligheidsraad.
Getekend te ……………………………. op ……………………………

1

Een kopie van het ondertekend exemplaar zal digitaal verstuurd worden naar dmv.preventie@vlaamsbrabant.be

Burgemeester van Kortenberg
Alexandra Thienpont,

Burgemeester van Herent
Astrid Pollers,

De korpschef Walter Endels,

De procureur des konings,

De bestuurlijke directeur (dirco),

De gerechtelijke directeur (dirjud),

Artikel 3: De burgemeester wordt gelast met de ondertekening van het charter. Het college van
burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van de beslissing.
580.6

7.

Goedkeuring overeenkomst voor opmaak Sustainable Energy and Climate Action Plan, kortweg
SECAP (gemeentelijk energie- en klimaatactieplan) door provincie Vlaams-Brabant

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 houdende definiëring begrip dagelijks
bestuur;
Overwegende dat met het Burgemeestersconvenant – een initiatief van de Europese Commissie –
steden en gemeenten zich engageren om bij te dragen aan de Europese en regionale inspanningen om
de CO2-uitstoot te verminderen en mens en maatschappij weerbaar te maken voor de gevolgen van de
huidige en toekomstige klimaatverandering;
Overwegende dat de gemeente Kortenberg zich tijdens deze legislatuur wil inzetten op een ambitieus
gemeentelijk klimaatbeleid;
Overwegende dat de gemeente Kortenberg zich wil voorbereiden op de periode na 2020 (CoM2030);
Gelet op het besluit van de deputatie van 21 juni 2018, waarbij de provincie zich engageert om
Sustainable Energy and Climate Action Plans, kortweg SECAP’s (gemeentelijk energie- en
klimaatactieplannen) op te maken voor de Vlaams-Brabantse steden en gemeenten en deze tevens te
ondersteunen en te begeleiden voor de uitvoering ervan;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 september 2019
waarmee de gemeente haar interesse voor de bovenstaande dienstverlening kenbaar maakte;
Overwegende dat “Onderschrijven van het burgemeestersconvenant en doorvertalen in de
gemeentelijke werking” werd opgenomen in het beleidsplan 2020-2025 als actie 3.2.4 en de nodige
budgetten werden voorzien op code ACT-3.2.4/0350-00/21400007 “Opmaak SECAP (klimaatplan)”;
Gelet op het visum nr. 2020/48 d.d. 18.02.2020 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,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,
Lia Vandeven, Axel Degreef, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen,
An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeente Kortenberg beslist om het SECAP (klimaatactieplan) in kader van het
Burgemeestersconvenant 2030 in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant op te maken.
Artikel 2: De gemeente Kortenberg ondertekent hiertoe de samenwerkingsovereenkomst met de
provincie Vlaams-Brabant, betreffende de opmaak van een gemeentelijk energie- en klimaatactieplan
(SECAP).
Artikel 3: De gemeente Kortenberg voorziet hiervoor een bedrag van 6000 euro op ACT-3.2.4/035000/21400007 “Opmaak van SECAP (klimaatplan)” in het budgetjaar 2022 waarvoor de financieel
directeur op 18.02.2020 een visum met nr. 2020/48 afleverde.

Artikel 4: De start van de opmaak van het SECAP is voorzien voor voorjaar 2022. Op dat moment zal
ook officieel ingetekend worden op het Burgemeestersconvenant 2030 (via GR-beslissing), waarna de
gemeente 2 jaar de tijd heeft om haar SECAP/klimaatplan op te maken.
Artikel 5: In navolging van de overeenkomst zal de gemeente het nodige personeel en budget voorzien
voor zowel het opmaken als het uitvoeren van de maatregelen en acties uit het SECAP:

minstens één persoon die tijd en mandaat krijgt voor de coördinatie, opmaak en uitvoer
SECAP i.s.m. de provincie;

personeelsinzet bij andere gemeentelijke diensten voor deelname en voorbereiding workshops
opmaak SECAP en voor de uitvoering van de maatregelen.
Artikel 6: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de provincie Vlaams-Brabant, dienst
leefmilieu, t.a.v. Burgemeestersconvenant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.
854.0

8.

Raamovereenkomst - Aansluiting bij meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de
aankoop en installatie van automatische systemen voor nummerplaatherkenning (ANPR)

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 houdende definiëring begrip dagelijks
bestuur;
Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen;
Gelet op het KB van 15.07.2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten en de klassieke
sectoren en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het KB van 14.01.2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en algemene
aannemingsvoorwaarden en latere wijzigingen;
Gelet op het MB van 30 mei 2016 betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van
Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden inzake de plaatsing en de uitvoering van
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en inzake het doen van diverse uitgaven en
ontvangsten;
Overwegende dat het plaatsen van een ANPR-handhavingssyteem de mogelijkheden biedt om de
handhavingsdiensten bij te staan in hun taken;
Overwegende dat het aangewezen is om zich aan te sluiten bij de opdrachtencentrale voor de levering,
plaatsing en onderhoud van de ANPR-systemen omdat de aanbestedende overheid de nodige
vakkennis en ervaring heeft in deze materie, er geen afzonderlijke procedure moet worden gevoerd en
er een prijsvoordeel is;
Overwegende dat het bestek van het raamcontract en de gunningen aan THV Proximus-Trafiroad,
Koning Albert 2-laan 27, 1030 Brussel in bijlage zit;
Overwegende dat de gemeente niet verplicht is tot afname van producten en/of diensten;
Overwegende dat een budget voorzien werd in de MJP 2020-2025 op actie 2020/ACT-1.6.1 met
registratiesleutel 0200-04/23000000/IP-05 .
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,
Lia Vandeven, Axel Degreef, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen,
An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met algemene stemmen

Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van het bestek 'BESTEK NR Procurement 2017 R3 043
betreffende een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop en installatie van
automatische systemen voor nummerplaatherkenning ten voordele van de geïntegreerde politie en de
Belgische, federale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, inclusief de instellingen
met een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid die door genoemde overheden belast zijn met een
bepaalde taak van openbaar belang', zoals in bijlage van dit besluit, en van de gunning aan THV
Proximus-Trafiroad, Koning Albert 2-laan 27, 1030 Brussel.
Artikel 2: De gemeenteraad keurt de aansluiting bij deze raamovereenkomst goed.
Artikel 3: Een budget werd voorzien in de MJP 2020-2025 op actie 2020/ACT-1.6.1 met
registratiesleutel 0200-04/23000000/IP-05 .
Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van
bovenvermelde beslissing.
281.03

9.

Vernieuwen vloer sporthal Kortenberg: goedkeuring lastvoorwaarden, raming en gunningswijze

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41, betreffende
de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies,
en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Overwegende dat er in kader van het beleidsitem “Sportinfrastructuur in uitvoering” een aantal acties
werden voorzien voor het verbeteren van sport- en vrijetijdsinfrastructuur;
Overwegende dat de sportvloer in de sporthal Kortenberg aan vervanging toe is;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Vernieuwen vloer sporthal Kortenberg” een bestek
met nr. 616 werd opgesteld door de dienst Infrastructuurprojecten;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 283.965,39 euro, excl. btw of
343.598,12 euro, incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in 2020/ACT-6.3.3/074220/22103507/IP-03;
Gelet op het visum nr. 2020/47 d.d. 18.02.2020 van de financieel directeur;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, , Francis Peeters, Mia
Vandervelde, Marinus van Greuningen, Lia Vandeven, Axel Degreef, Maarten Willems, Frie De
Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans
- onthouden zich: Bart Nevens, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Hans Vanhoof,
Wim Vangoidsenhoven

Besluit: met 20 stemmen voor en 6 onthoudingen
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 616 en de raming voor de opdracht
“Vernieuwen vloer sporthal Kortenberg”, opgesteld door de dienst Infrastructuurprojecten. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 283.965,39 euro, excl. btw of
343.598,12 euro, incl. 21% btw.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 3: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in 2020/ACT-6.3.3/0742-20/22103507/IP-03.
Artikel 5: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitwerking van dit
project.
861.6

10.

Verkoop onroerend goed Karterstraat 13 bus 16, 3070 Kortenberg: goedkeuring bijzondere en
algemene verkoopsvoorwaarden

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Overwegende dat de gemeente Kortenberg eigenaar is van het onroerend goed, Karterstraat 13 bus 16
te 3070 Kortenberg;
Gelet op het feit dat voor zover zou geoordeeld worden dat het desbetreffende goed tot het openbaar
domein behoort, en niet tot het privaat domein van de gemeente, beslist wordt tot desaffectatie;
Overwegende dat het opportuun is het eigendom openbaar te verkopen en dat de opbrengst zal
aangewend worden voor sociale doeleinden;
Overwegende dat de openbaar verkoop zal gebeuren via het onlineplatform www.biddit.be onder
begeleiding van een notaris;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 februari 2020 waarbij
het notariskantoor Mariëns & De Booseré, Dr. V. De Walsplein 26 te 3070 Kortenberg werd
aangesteld voor het samenstellen van het verkoopdossier en als verkoophoudende notaris;
Gelet op het uittreksel uit de kadastrale legger en het kadastrale plan;
Gelet op het bodemattest, afgeleverd door OVAM;
Gelet op het schattingsverslag d.d. 26.12.2019 van A Property-Pelsmaekers bvba;
Gelet op de ontwerpakte met de bijzondere en algemene verkoopsvoorwaarden voor de openbare
verkoop van bovenvermeld onroerend goed, via het onlineplatform www.biddit.be;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,
Lia Vandeven, Axel Degreef, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen,
An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met algemene stemmen
Het onroerend goed, Karterstraat 13 bus 16, 3070 Kortenberg, kadastraal gekend sectie B nr.
265/E/4/P0017, wordt openbaar verkocht via het onlineplatform www.biddit.be van de Belgische
Federatie van Notarissen.
Voor zover zou geoordeeld worden dat het desbetreffende goed tot het openbaar domein behoort, en
niet tot het privaat domein van de gemeente, wordt beslist tot desaffectatie.

De opbrengst van de verkoop zal aangewend worden voor sociale doeleinden.
De instelprijs wordt vastgesteld op 160.000,00 euro.
De minimumprijs zal door de gemeenteraad vastgelegd worden in geheime zitting.
De ontwerpakte, eenvormige verkoopsvoorwaarden voor online verkoop op biddit.be met de
bijzondere en algemene verkoopsvoorwaarden, worden goedgekeurd.
De verkoopakte zal namens de gemeente ondertekend worden door de voorzitter van de gemeenteraad
bijgestaan door de algemeen directeur.
De financieel directeur tekent de kwijting en het ontslag van ambtshalve inschrijving wordt
ondertekend door de algemeen directeur en de voorzitter van de gemeenteraad.
57:506.112

11.

Samenwerkingsverbanden en verenigingen: kennisname verslagen

De gemeenteraadsleden nemen kennis van:
a) Interleuven: Verslag Raad van bestuur van 22.01.2020
901

12.

Varia: kennisname briefwisseling

De gemeenteraadsleden nemen kennis van:
a) de brief d.d. 26.01.2020 van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, met referentie
SOBR103<32/30>, betreffende valsheid in geschrifte door politie inspecteur Eric Van Opstal, verder
gezette bouwmisdrijven door NV Johilia, de heer Ludo Huygens, hypothetische bouwvergunning aan
NV DCA, gericht aan burgemeester A. Thienpont, ieder lid van CBS en GR;
b) de brief d.d. 03.02.2020 van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, met referentie
xdr352<pro5>, betreffende pov, gericht aan alle leden CBS en GR gemeente Kortenberg;
c) de brief d.d. 04.02.2020 van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, met referentie
sobr110<32/31>, betreffende site Cst Huygens, bouwvergunning aan NV CDA, gericht aan het college
van burgemeester en schepenen, ieder lid van de gemeenteraad.
505.5

In uitvoering van art. 21 van het Decreet over het Lokaal Bestuur werden volgende punten toegevoegd
aan de agenda:
de punten 12/1 en 12/3op vraag van Mia Vandervelde namens de Groen-fractie;
het punten 12/2 op vraag van Sabine Ledens namens de N-VA-fractie.

12/1. Klimaatbeleid: earth hour en nacht van de duisternis
Jaarlijks op de laatste zaterdag van maart, in het weekend waarin de zomertijd begint, wordt met dit
wereldwijde evenement aandacht gevraagd voor de effecten van klimaatverandering. 'Earth Hour' (Het
Uur der Aarde) is een internationaal evenement dat huishoudens en bedrijven oproept om de
verlichting en andere elektrische apparaten in hun huis voor 1 uur te doven (tussen 20:30 en 21:30
uur). Door de elektriciteit uit te schakelen wordt er natuurlijk energie bespaard, maar 'Earth Hour'
heeft vooral een symbolische functie: het is een oproep voor aandacht voor klimaatverandering. In
2020 ligt de focus op natuur en biodiversiteit. Het evenement is een initiatief van het Wereld Natuur
Fonds (WWF). Het eerste 'Earth Hour' werd gehouden in Australië op 31 maart 2007. Tegenwoordig
doen bijna alle landen van de wereld mee.

Gelet op het feit dat deze gemeente in haar meerjarenplan vooropstelde dat ze een klimaatvriendelijke
gemeente wil zijn (BD 3);
Gelet op de intentie van de deze gemeente om in te zetten op energiebesparende, CO2-reducerende en
klimaatvriendelijke maatregelen (AP 3.2);
Gelet op de ondertekening van het provinciaal klimaatengagement;
Gelet op de intentie van de gemeente om de burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen (actie
3.2.4à);
Gelet op het feit dat de gemeente wil inzetten op de SDG’s en de UN, de van de SDG’s, earth hour
ondersteunt (actie 3.6.5);
Gelet op het feit dat de gemeente participatie vooropstelt van alle stakeholders, zoals burgers en lokale
ondernemers (oa actie 4.3.7);
Gelet op het feit dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft;
Gelet op het voornemen van de gemeente om energiecoöperaties te stimuleren en ondersteunen (actie
3.2.5);
hoopt de Groenfractie dat de gemeente positief zal antwoorden op volgende voorstellen.
Voorstel van besluit:
Artikel 1: De gemeente Kortenberg zal onderzoeken of ze tijdens Earth Hour en gelijkaardige
evenementen zoals de Nacht van de Duisternis de sfeerlichten in de gemeente kan doven.
Artikel 2: De gemeente Kortenberg zal haar inwoners oproepen om mee te doen aan Earth Hour en
gelijkaardige initiatieven zoals de Dag van de Duisternis om zo de problematiek van
klimaatverandering aan te kaarten. In deze communicatie zal de gemeente tips meegeven rond
klimaatverandering zoals bijvoorbeeld rond energie besparen en investeren in duurzame energie (bv
via energiecoöperaties). De gemeente zal, waar mogelijk, ook haar eigen intenties rond verledden of
werken aan biodiversiteit bekend maken.
Artikel 3: De gemeente zal bij ondernemers in Kortenberg (bv op haar netwerkmoment voor
ondernemers) informeren naar het draagvlak om mee te doen aan Earth Hour of andere
klimaatcampagnes als signaal dat ook de Kortenbergse ondernemers hun bijdrage willen leveren aan
de klimaatstrijd.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Bart Nevens, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody
Debaetselier, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Hans Vanhoof, An Verdeyen, Wim
Vangoidsenhoven
- 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. Het voorstel van besluit wordt niet aanvaard.

12/2. Zorgparkeren
Dokters, verplegers en andere zorgverstrekkers vinden niet altijd een parkeerplaats dichtbij de woning
van hun patiënt.
Met de Zorgparking kunnen inwoners met een garage of oprit hun privéplek ter beschikking stellen.
Voordeel? De zorgverstrekker vindt sneller parkeerplaats en geraakt dus sneller bij zijn patiënt.
Tijdens huisbezoeken kunnen ze hier tussen X uur 's morgens en middernacht bijvoorbeeld 45 minuten
gratis parkeren.
De tijd dat een dokter, verpleegster, etc… niet moet besteden aan het zoeken van een plaats, kan
besteed worden aan de patiënt.

Voorbeelden van steden en gemeenten die reeds zorparkeren hebben ingevoerd zijn : Mechelen,
Antwerpen, Meise, Scherpenheuvel, Zichem,…
Voorstel van besluit:
Artikel 1: Het bestuur engageert zich om zorgparkeren in onze gemeente te organiseren.
Artikel 2: Het bestuur engageert zich om zorgparkeren bij zowel zorgvestrekkers als particulieren te
promoten via verschillende infokanalen.
Artikel 3: De gemeente maakt het “online” registreren via de webstek mogelijk.
Artikel 4: De gemeente zal het “kader” voor zorgparkeren via een reglement vastleggen. (bij wijze van
voorbeeld verwijzen we naar het reglement van de gemeente Meise)
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Bart Nevens, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody
Debaetselier, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Hans Vanhoof, An Verdeyen, Wim
Vangoidsenhoven
- 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. Het voorstel van besluit wordt niet aanvaard.

12/3. Audio-opnames raadscommissies
Overwegende dat de gemeente Kortenberg inzet op participatie;
Gelet op het Charter voor de toekomst van Kortenberg;
Gelet op artikel 38 van het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op artikel 35 van het Huishoudelijk Reglement;
Gelet op de beschikbaarheid van audio-opnamemogelijkheid in de raadszaal;
Gelet op de werkzaamheden van de diverse commissies;
Voorstel van besluit:
Artikel 1: De gemeente Kortenberg voorziet in de mogelijkheid tot audio-opname van de zittingen van
haar raadscommissies, in aanvulling op enig geschreven verslag.
Artikel 2: De audio-opnames worden, net zoals de zittingsverslagen van de gemeenteraad, openbaar
ter beschikking gesteld.
Artikel 3: Het gemeentebestuur onderzoekt of dit besluit dient deel uit te maken van een amendement
aan het huishoudelijk reglement.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Bart Nevens, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody
Debaetselier, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Hans Vanhoof, An Verdeyen, Wim
Vangoidsenhoven
- 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. Het voorstel van besluit wordt niet aanvaard.

13.

Notulen

Gezien er geen opmerkingen werden gemaakt over de notulen van de vergadering van de
gemeenteraad van 10.02.2020, worden deze notulen conform art. 32 van het huishoudelijk reglement,
als goedgekeurd beschouwd.
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