ZITTING VAN 8 JUNI 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, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris
Wynants, Wim Vangoidsenhoven, raadsleden; Leen Ceuppens, algemeen directeur.

Raadslid Els Gysenbergs laat zich verontschuldigen.

AGENDA:
1.

Bekrachtiging besluit van de burgemeester m.b.t. het laten doorgaan van de vergaderingen van
de raadscommissies in digitale en besloten zitting gedurende de periode van de federale fase in
het kader van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken
2.
Bekrachtiging besluiten van de burgemeester m.b.t. het opstarten van individuele ambulante
handel en opstart ambulante handel: wekelijkse markt
3.
Organisatiebeheersing – Werken met BBC 2020 - kredieten
4.
Verhoging aanvullend pensioenstelsel contractuele personeelsleden
5.
Gemeentelijk onderwijs Kortenberg: verlenging scholengemeenschap
6.
Reglement geboortebomen
7.
Deelname project ‘Inzameling van de verzameling van papier en karton in minicontainers’ van
EcoWerf
8.
Aanpassing contantbelasting reglement inzameling en verwerking huishoudelijk afval met
invoeging van de inzameling van papier en karton in containers
9.
Stopzetting verdeling van bestrijdingsmiddelen voor ratten en muizen aan particulieren
10. Basisprincipes in kader van beheer en onderhoud van riolering langs gewestwegen: goedkeuring
toepassing
11. EthiasCo cvba - Algemene vergadering op afstand: vaststelling mandaat
12. I.W.V.B. in vereffening - Elektronische Algemene vergadering van 9 juni 2020: vaststelling
mandaat
13. EcoWerf - Algemene vergadering van 17 juni 2020: vaststelling mandaat
14. Interleuven - Algemene vergadering van 24 juni 2020: vaststelling mandaat
15. IGS Hofheide - Algemene vergadering van 24 juni 2020: vaststelling mandaat
16. cvba Elk zijn Huis – Algemene Vergadering van 24 juni 2020: goedkeuring agenda en verlenen
volmacht
17. Gemeentelijke Holding nv in vereffening – elektronische Algemene Vergadering van 24 juni
2020: vaststellen mandaat
18. IGO - algemene vergadering van 26 juni 2020: vaststelling mandaat
19. Kennisname jaarverslag 2019 Vlaamse Ombudsdienst bevattende de klachtenrapportering 2019
van gemeente en Welzijnshuis Kortenberg
20. Samenwerkingsverbanden en verenigingen: Kennisname verslagen
21. Varia: kennisname briefwisseling
21/1. Goedkeuring afsprakennota digitale vergadering/digitale zitting gemeenteraad en OCMW-raad
21/2. Oprichten Corona-commissie – herstelplan voor een veerkrachtig Kortenberg
21/3. Bronbemaling
22. Notulen

OPENBARE ZITTING

Met 25 stemmen voor en 1 onthouding wordt beslist punt 21/1 als eerste agendapunt te behandelen.
- 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, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
- onthoudt zich: Wim Vangoidsenhoven

Raadslid Marinus van Greuningen verlaat de zitting.

21/1. Goedkeuring afsprakennota digitale vergadering/digitale zitting gemeenteraad en OCMW-raad
Gelet op de toepasselijke bepaling van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gelet op de afsprakennota digitale vergadering/digitale zitting gemeenteraad en OCMW-raad van
17 mei 2020;
Overwegende dat deze afsprakennota ter goedkeuring dient voorgelegd te worden aan de
gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn;
Voorstel van besluit:
De afsprakennota digitale vergadering/digitale zitting gemeenteraad en OCMW-raad wordt
goedgekeurd.
Gelet op de uitslag van de stemming:
- 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, Lia Vandeven, Maarten Willems, Hans
Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim
Vangoidsenhoven
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Axel Degreef, An Verdeyen
Besluit: met 22 stemmen voor en 3 onthoudingen stemmen. Het voorstel van besluit wordt aanvaard.
580.1

Raadslid Marinus van Greuningen sluit opnieuw aan bij de zitting.

1.

Bekrachtiging besluit van de burgemeester m.b.t. het laten doorgaan van de vergaderingen van
de raadscommissies in digitale en besloten zitting gedurende de periode van de federale fase in
het kader van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken

Gelet op de toepasselijke bepaling van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gelet op het besluit van de burgemeester van 15 mei 2020 m.b.t. het laten doorgaan van de
vergaderingen van de raadscommissies in digitale en besloten zitting gedurende de periode van de
federale fase in het kader van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus Covid-19 te
beperken;
Overwegende dat dit besluit van de burgemeester ter bekrachtiging dient voorgelegd te worden aan de
gemeenteraad;

Gelet op de uitslag van de stemming:
- 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, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met algemene stemmen
Het besluit van de burgemeester van 15 mei 2020 m.b.t. het laten doorgaan van de vergaderingen van
de raadscommissies in digitale en besloten zitting gedurende de periode van de federale fase in het
kader van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken wordt
bekrachtigd.
580.1

2.

Bekrachtiging besluiten van de burgemeester m.b.t. het opstarten van individuele ambulante
handel en opstart ambulante handel: wekelijkse markt

Gelet op de toepasselijke bepaling van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gelet op de besluiten van de burgemeester van 15 mei 2020 m.b.t. het opstarten van individuele
ambulante handel en van 21 mei 2020 m.b.t.opstart ambulante handel: wekelijkse markt;
Overwegende dat deze besluiten van de burgemeester ter bekrachtiging dienen voorgelegd te worden
aan de gemeenteraad;
Gelet op de uitslag van de stemming:
- 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, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Het besluit nr.2 van de burgemeester van 15 mei 2020 m.b.t. het opstarten van individuele
ambulante handel wordt bekrachtigd.
Artikel 2: Het besluit nr.1 van de burgemeester van 21 mei 2020 m.b.t. opstart ambulante handel:
wekelijkse markt wordt bekrachtigd.
580.1

3.

Organisatiebeheersing – Werken met BBC 2020 - kredieten

Gelet op de desbetreffende artikelen van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Overwegende dat artikel 219 van het DLB bepaalt dat het organisatiebeheersingssysteem wordt
vastgesteld door de algemeen directeur, na overleg met het managementteam;
Overwegende dat het algemene kader van het organisatiebeheersingssysteem en de elementen daarin
die raken aan de rol en de bevoegdheden van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk
welzijn zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raden;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 02/12/2019 houdende vaststelling van het algemene
kader van het interne controlesysteem;

Overwegende dat de nieuwe regelgeving geen gedetailleerde regels of te volgen procedures voorzien
heeft m.b.t. de aanpassing van de planning van de kredieten die in de meerjarenplanning zijn
ingeschreven;
Overwegende dat elk bestuur zelf kan bepalen welke procedures worden afgesproken om de planning
bij te sturen, op voorwaarde dat de limitatieve kredieten uit het (aangepaste) meerjarenplan niet
worden overschreden;
Overwegende dat de vastgelegde afspraken daaromtrent opgenomen dienen te worden in het
organisatiebeheersingssysteem en dat het aangewezen is minstens op te nemen:
Wie bevoegd is om welke aanpassingen uit te voeren
Hoe erover gerapporteerd wordt, welke timing wordt afgesproken enz.;
Overwegende dat de nieuwe regelgeving geen kredietbeperking voorziet gekoppeld aan totalen of
saldi van beleidsdomeinen, beleidsdoelstellingen, investeringsprojecten of andere inhoudelijke
elementen in de beleidsrapporten;
Overwegende dat het uitvoeringsbesluit over BBC wel nog bepaalt dat de kredieten limitatief zijn op
het niveau van:
Het totaal van de exploitatie-uitgaven
Het totaal van de investeringsuitgaven
Het totaal van de financieringsuitgaven voor toegestane leningen en betalingsuitstel
Het totaal van de ontvangsten uit leningen en leasings
Gelet op de uitslag van de stemming:
- 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, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen over het verschuiven van
uitgavenkredieten, rekening houdend met de volgende beperkingen:
Aanpassing jaarbudgetrekening voor de subsidies
Aanpassing prioritaire acties
Het bepalen van nieuwe acties of actieplannen
Het schrappen van acties of actieplannen
Het verhogen van uitgaven zowel in exploitatie als investeringen
Jaar overschrijdende verschuivingen.
Deze opsomming van acties blijft voorbehouden aan een wijziging in het meerjarenplan die aan de
gemeenteraad zal worden voorgelegd.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen om bepaalde verschuivingen door
te delegeren.
Artikel 3: Een afsprakennota met de concrete uitwerking van de procedures om uitvoering te geven
aan deze beslissing zal opgenomen worden in het organisatiebeheersingssysteem.
Artikel 4: Bij iedere aanpassing van het meerjarenplan zal de gemeenteraad in kennis gesteld worden
van alle beslissingen die genomen werden m.b.t. deze verschuivingen.
Artikel 5: Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 09.06.2020.
226

4.

Verhoging aanvullend pensioenstelsel contractuele personeelsleden

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur, inzonderheid op artikel 56, §1;
Gelet op de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van
die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid;
Gelet op het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen,
afgesloten in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008;
Gelet op het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat met de representatieve
vakorganisaties onderhandeld werd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9 december 2009,
zoals van toepassing vanaf 1 januari 2019;
Gelet op het akkoord bereikt in het comité C1;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad nr. 8 d.d. 19.04.2010 houdende invoering aanvullend
pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden en goedkeuring bestek opgemaakt door de
RSZPPO;
Gelet op het protocol van akkoord, afgesloten met de representatieve vakorganisaties in het bijzonder
onderhandelingscomité van 18.05.2020;
Gelet op het advies van het managementteam d.d. 08.06.2020;
Overwegende dat het ongerechtvaardigd en onbillijk is dat de contractuele personeelsleden een
opmerkelijk lager pensioen hebben dan de statutaire personeelsleden voor hetzelfde werk;
Overwegende dat de federale overheid, om het systeem van de 2e pensioenpijler aan te moedigen,
heeft beslist om een financiële bonus te creëren met een korting op de responsabiliseringsbijdrage: Dat
zou de eerste keer gebeuren in 2020, toegepast op de responsabiliseringsbijdrage voor het jaar 2019.
Voorwaarde is wel dat het bestuur in 2020 ten minste een bijdrage van 2% toepast voor het
aanvullende pensioen, en vanaf 2021 ten minste 3%. De korting op de responsabiliseringsbijdrage
bedraagt tot 50% van de bijdrage voor de tweede pijler;
Overwegende dat wanneer de pensioentoezegging niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet (2%
vanaf 2020 en 3% vanaf 2021), een drastische verhoging van de responsabiliseringsbijdrage dreigt;
Overwegende dat in het kader van de mogelijke vermindering van de
responsabiliseringsbijdrage het bestuur aan alle contractuele personeelsleden een 2de pensioenpijler
moet toekennen;
Overwegende dat de verhoging van de bijdrage van 1% naar 3% reeds opgenomen is in de
meerjarenplanning;
Gelet op visum nr. 2020/115 d.d. 19.05.2020 van de Financieel Directeur;
Gelet op de uitslag van de stemming:
- 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, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad is de inrichter van het pensioenstelsel voor zijn contractuele
personeelsleden.
Artikel 2: De gemeenteraad verhoogt retroactief de pensioentoelage vanaf 01.01.2020 van 1% naar 3%
van het pensioengevend jaarloon.
Artikel 3: De gemeenteraad stelt het pensioenreglement, met name dit gemeenteraadsbesluit en het
kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten, ter beschikking van zijn contractuele
personeelsleden.
Artikel 4: Er wordt een bijvoegsel aan de overeenkomst opgesteld na verwerking van de aanvraag
door de RSZ.

172.302

5.

Gemeentelijk onderwijs Kortenberg: verlenging scholengemeenschap

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald de artikelen 40 en
41;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, de artikelen 125bis tot en met
125quaterdecies, zoals gewijzigd door het decreet van 5 april 2019 betreffende het onderwijs XXIX;
Gelet op de omzendbrief van 30 juni 2005 met referentie BaO/2005/11 inzake
scholengemeenschappen basisonderwijs, laatst gewijzigd op 29 maart 2019;
Overwegende dat een schoolbestuur in het kader van de organisatie van zijn basisonderwijs een
scholengemeenschap kan vormen;
Gelet op de besluiten van 13 augustus 2003 en 10 september 2003 van het college van burgemeester
en schepenen over de vorming van de scholengemeenschap met de vier gemeentelijke basisscholen
van Erps-Kwerps, Everberg, Kortenberg en Meerbeek onder de naam “Gemeentelijk Onderwijs
Kortenberg”;
Overwegende dat de huidige scholengemeenschap Gemeentelijk Onderwijs Kortenberg na een periode
van zes schooljaren afloopt op 31 augustus 2020;
Overwegende dat een scholengemeenschap zowel kleuter- als lager onderwijs moet bevatten, op de
eerste schooldag van februari 2020 minstens 900 gewogen leerlingen moet tellen en zich hoogstens
over vijf aangrenzende onderwijszones mag uitstrekken;
Overwegende dat een scholengemeenschap kan bijdragen tot een efficiënter beheer en gebruik van de
beschikbare middelen van de afzonderlijke basisscholen. Deze structuur moet bijdragen tot het
verhogen van het draagvlak van de scholen, dit alles met respect voor het pedagogisch project en de
cultuur van elke individuele school;
Overwegende dat er geen fundamentele bijsturing van de scholengemeenschap heeft plaatsgevonden
en het aangewezen is de huidige samenwerking te verlengen voor de in de regelgeving voorziene
periode van zes jaar, van 1 september 2020 tot 31 augustus 2026,
Gelet op het gunstig advies van het hoog overlegcomité (HOC) dat omwille van de maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, op digitale manier werd ontvangen;
Gelet op de uitslag van de stemming:
- 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, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De werking van de huidige scholengemeenschap Gemeentelijk Onderwijs Kortenberg met
zes schooljaren te verlengen vanaf 1 september 2020.
551.207

6.

Reglement geboortebomen

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 houdende definiëring begrip dagelijks
bestuur;
Gelet op de goedkeuring van de meerjarenplanning 2020-2025 op de gemeenteraad van 2 december
2019;
Gelet op de actie 3.1.3 van het meerjarenplan betreffende het stimuleren van het aanplanten van
streekeigen plantensoorten en hoogstammige bomen i.f.v. biodiversiteit;

Overwegende dat het gemeentebestuur van Kortenberg haar inwoners wil stimuleren om bomen aan te
planten in particuliere tuinen ten einde het grondgebied van de gemeente te vergroenen, CO2 te
reduceren, de luchtkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te verhogen;
Overwegende dat het gemeentebestuur als deel van de uitwerking van actie 3.1.3, een geboorteboom
wenst aan te bieden aan ouders van pasgeboren kinderen in de gemeente Kortenberg;
Overwegende dat voor de inwoners die geen eigen tuin hebben, het gemeentebestuur jaarlijks een
geboorteboom voor alle geboorten van dat jaar, zal aanplanten op het openbaar domein;
Overwegende dat, om in aanmerking te komen voor een geboorteboom, de inwoner van Kortenberg
moet voldoen aan de voorwaarden van dit reglement;
Overwegende dat in de meerjarenbegroting 2020-2025 de nodige budgetten zijn voorzien onder de
volgende actie ACT-3.1.3 ‘Aankoop geboortebomen’;
Overwegende dat de uitgave geraamd wordt op 3.000,00 euro incl. btw;
Overwegende dat de kredieten in het budget zijn ingeschreven onder de actie 3.1.3 registratiesleutel
0349-00/61035010;
Fractie NVA dient 1 amendement in om het voorstel van besluit als volgt te wijzigen :
Artikel 1: Doel van reglement en omschrijving doelgroep
Het gemeentebestuur bepaalt in dit reglement de procedure voor het bekomen van een geboorteboom.
Een geboorteboom wordt ter beschikking gesteld aan ouders van pasgeboren en adoptie-kinderen in de
gemeente Kortenberg.
Artikel 4§2: Begin september worden de ouders van kinderen geboren of geadopteerd tussen juli van
het voorgaande jaar en eind juni van het huidige jaar schriftelijk gecontacteerd met de vraag of zij
interesse hebben om kosteloos een geboorteboom te bestellen en in hun eigen tuin op het grondgebied
van Kortenberg te planten. Indien de ouders niet beschikken over een eigen tuin, wordt de
toestemming gevraagd om de naam van het kind te vermelden bij de geboorteboom die de gemeente
aanplant.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over het amendement van fractie NVA:
- 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, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
Het amendement wordt aanvaard.
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, 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, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met algemene stemmen
De gemeenteraad keurt het reglement geboortebomen als volgt goed:

Reglement geboortebomen

Artikel 1: Doel van reglement en omschrijving doelgroep

Het gemeentebestuur bepaalt in dit reglement de procedure voor het bekomen van een geboorteboom.
Een geboorteboom wordt ter beschikking gesteld aan ouders van pasgeboren en adoptiekinderen in de
gemeente Kortenberg.
Artikel 2: Financiering
Het noodzakelijke budget wordt jaarlijks voorzien in de gemeentelijke begroting.
Artikel 3: Voorwaarden
Het kind waarvoor de geboorteboom wordt aangevraagd moet gedomicilieerd zijn in Kortenberg en de
boom dient aangeplant te worden op het grondgebied van Kortenberg op het domicilie adres. De
aanvrager moet eveneens een persoon zijn waarbij het kind gedomicilieerd is.
Artikel 4: Procedure
Artikel 4§1: Voor de aanvraag maakt de aanvrager gebruik van het daartoe bestemde formulier (online
of offline) en dient het ingevulde document per post in t.a.v. de dienst Omgeving, Dr. V. De Walsplein
30 te 3070 Kortenberg of digitaal via omgeving@kortenberg.be. Het reglement en het
aanvraagformulier zijn beschikbaar op de gemeentelijke website. Het aanvraagformulier moet in het
Nederlands worden ingevuld en ingediend worden vóór 15 oktober.
Artikel 4§2: Begin september worden de ouders van kinderen geboren of geadopteerd tussen juli van
het voorgaande jaar en eind juni van het huidige jaar schriftelijk gecontacteerd met de vraag of zij
interesse hebben om kosteloos een geboorteboom te bestellen en in hun eigen tuin op het grondgebied
van Kortenberg te planten. Indien de ouders niet beschikken over een eigen tuin, wordt de
toestemming gevraagd om de naam van het kind te vermelden bij de geboorteboom die de gemeente
aanplant.
Artikel 4§3: Het gemeentebestuur bestelt de geboortebomen vóór 31 oktober en de afrekening gebeurt
rechtstreeks tussen de leverancier en het gemeentebestuur.
Artikel 4§4: De verdeling van de geboortebomen vindt plaats in december en de aanvrager dient zelf
de gekozen geboorteboom op te halen tijdens het afhaalmoment, op het gemeentelijk afhaalpunt. De
aanvrager dient zelf in te staan voor de aanplant van de geboorteboom in de tuin.
Artikel 4§5: Het gemeentebestuur zal beroep doen op het aanbod van de provinciale groepsaankoop
voor de aankoop van de geboortebomen en indien deze niet doorgaat, zal de gemeente Kortenberg zelf
een alternatief aanbod voorzien. De boom (maat 10/12) wordt gekozen uit het aanbod van de
provinciale campagne “Behaag je tuin”, tenzij expliciet anders bepaald wordt door de gemeente.
Binnen het aanbod van bomen van maat 10/12 kan per kind één boom gekozen worden.
Artikel 5: Looptijd reglement
Dit reglement gaat in voege vanaf 9 juni 2020 en eindigt op 31 december 2025.
Artikel 6: Interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden
Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende de toepassing van dit
reglement worden behandeld door het gemeentebestuur van Kortenberg.
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7.

Deelname project ‘Inzameling van de verzameling van papier en karton in minicontainers’ van
EcoWerf

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017
en latere wijzigingen;
Overwegende dat momenteel het papier en karton huis-aan-huis wordt ingezameld door EcoWerf;

Overwegende dat de gemeente reeds met het DifTar systeem werkt voor de ophaling van het restafval
en de gft-fractie;
Overwegende dat het proefproject te Bertem succesvol is. In Bertem wordt reeds meerdere jaren op
succesvolle wijze het papier en karton in minicontainers ingezameld;
Overwegende dat de belangrijkste redenen om de inzameling te wijzigen volgende zaken zijn:
Betere dienstverlening
Verbetering van de ergonomie van de laders
Waai- en zwerfvuil voorkomen
Uniform inzamelsysteem
Overwegende dat er een werkgroep werd opgericht met vertegenwoordigers van 14 gemeenten. Het
resultaat van de werkgroep is het voorgesteld scenario inclusief kostenmodel. Uit het kostenmodel
blijkt dat:
De containerkost wordt begroot op 6,15 euro per aansluitpunt en per jaar
De meerkost voor inzameling via minicontainers per aansluitpunt wordt begroot op 1,91 euro
Er een huurprijs per papiercontainer van 10 euro/jaar wordt voorgesteld voor alle
containertypes
Gelet op de goedkeuring van de raad van bestuur die het voorgestelde model goedkeurde tijdens haar
zitting van 9 oktober 2019;
Gelet op het schrijven van EcoWerf van 29 oktober 2019 om vanaf 2021 papier en karton met behulp
van containers te gaan inzamelen;
Overwegende dat EcoWerf wenst te weten of de gemeente aan dit project wenst deel te nemen en
wanneer de gemeente wilt starten;
Overwegende dat EcoWerf bij OVAM een subsidiedossier heeft ingediend voor het project
‘Inzameling van papier en karton in minicontainers’ van EcoWerf;
Gelet op de beslissing van het college van burgmeester en schepenen d.d. 29 januari 2020 betreffende
de “Intentieverklaring deelname project ‘Inzameling van papier en karton in minicontainers’ van
EcoWerf;
Gelet op de uitslag van de stemming:
- 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, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de deelname aan het project ‘inzameling van papier en karton in
minicontainers’ zoals voorgesteld wordt door EcoWerf goed.
Artikel 2: EcoWerf wordt van deze beslissing in kennis gesteld.
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Raadslid Maarten Willems verlaat de zitting.

8.

Aanpassing contantbelasting reglement inzameling en verwerking huishoudelijk afval met
invoeging van de inzameling van papier en karton in containers

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de Grondwet, inzonderheid artikel 170, §4;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen
en afvalstoffen, zoals gewijzigd;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaamse
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA),
zoals gewijzigd;
Overwegende dat met ingang van 29 september1999 de gemeente beheeroverdracht deed aan EcoWerf
voor de inzameling van de hiernavolgende fracties van het huishoudelijk afval: het gewoon huisvuil,
het grofvuil, gft en pmd (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval);
Overwegende dat met ingang van 15 december 2003 de gemeente beheeroverdracht deed aan de
intergemeentelijke vereniging EcoWerf voor de uitbating van het gemeentelijke recyclagepark;
Overwegende dat de uitbating van het recyclagepark in de gemeente met ingang van 1 september 2006
werd geautomatiseerd wat impliceert dat de bezoeker van het recyclagepark zal worden
geïdentificeerd en dat zijn bezoek aan het recyclagepark zal worden geregistreerd, alsook dat de
aangevoerde gesorteerde huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zullen
worden geregistreerd;
Overwegende dat de huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil en gft (en het daarmee
vergelijkbaar bedrijfsafval) met ingang van 28 april 2009 werd geautomatiseerd, wat impliceert dat de
voormelde afvalfracties dienen te worden aangeboden in daartoe ter beschikking gestelde containers,
voorzien van een elektronische gegevensdrager die toelaat de aanbieder te identificeren, en dat het
aangeboden afval wordt gewogen en geregistreerd;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 7 december 2015 betreffende het reglement beheer van
huishoudelijke afvalstoffen (en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen);
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 3 oktober 2016 betreffende het reglement beheer van
huishoudelijke afvalstoffen (en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen) via ondergrondse
containersystemen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 5 december 2016 betreffende het verlenen van een mandaat
met betrekking tot innen van belastingen door EcoWerf voor de fracties aangeboden op het
recyclagepark;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 5 december 2016 betreffende de wijziging
belastingreglement innen belastingen door EcoWerf voor de fracties aangeboden op het recyclagepark;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 4 december 2017 betreffende het contantbelastingreglement
voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval
dit zowel voor de huis-aan-huis inzameling als de inzameling op het recyclagepark;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 9 januari 2017 betreffende het contantbelastingreglement
voor de door bedrijven ter inzameling en verwerking aangeboden oud papier en karton qua volume
vergelijkbaar met dat van gezinnen;
Overwegende dat de gemeenteraadbeslissing d.d. 9 januari 2017 wordt opgeheven en vervangen wordt
door onderhavig geïntegreerd reglement;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 4 november 2019 betreffende de aanpassing contantbelasting
reglement met nieuwe DifTar-tarieven geldig vanaf 1 januari 2020;
Overwegende dat de gemeenteraadbeslissing d.d. 4 november 2019 wordt opgeheven en vervangen
wordt door onderhavig geïntegreerd reglement;
Overwegende dat door de raad van bestuur van EcoWerf eind 2018 de vraag werd gesteld naar een
onderzoek aangaande de haalbaarheid voor de inzameling van papier en karton in containers;
Overwegende dat door de raad van bestuur van EcoWerf goedkeuring werd verleend aan de
inzameling van papier en karton in minicontainers tijdens de zitting van 9 oktober 2019;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 29 januari 2020 betreffende
de intentieverklaring deelname project “Inzameling van papier en karton in minicontainers’ van
EcoWerf;
Overwegende dat het een uniform inzamelsysteem betreft van papier en karton in gele rolcontainers
van 240 liter (een andere maat kan op aanvraag). Het huren en gebruiken van deze container is voor de
inwoners optioneel. De inwoner heeft de mogelijkheid om het papier naar het recyclagepark te
brengen. De inwoner betaalt het standaard tarief voor de huur van deze container. De containers
worden bij ophaling niet gewogen;

Overwegende dat in Bertem reeds langere tijd op succesvolle wijze papier en karton in containers
wordt ingezameld;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 inzake de motivering van beslissingen;
Gelet op de uitslag van de stemming:
- 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, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Jonas
Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De hierboven genoemde gemeenteraadsbeslissingen van 9 januari 2017 en van 4 november
2019 worden opgeheven vanaf het moment van de eerste inzameling van papier en karton in
containers.
Artikel 2: Vanaf het moment van de eerste inzameling van papier en karton in containers wordt er in
de gemeente Kortenberg een aangepaste contantbelasting gevestigd voor de inzameling van en
verwerking van op het recyclagepark aangeboden afvalstoffen die zijn toegelaten op het recyclagepark
en de huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil, het grofvuil, het pmd-afval, het gft-afval (en
het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval);
Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt verstaan onder:
Huisvuil: alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding (en een
vergelijkbare bedrijfsactiviteit)l , die in het voorgeschreven recipiënt voor de huisvuilinzameling
kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier en karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval,
groente-, fruit- en tuinafval (en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval) l of groenafval,
plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd) en andere verplicht in te
zamelen selectieve afvalstoffen.
Grofvuil: alle huishoudelijke afvalstoffen en voorwerpen die ontstaan door de normale werking van
een particuliere huishouding of ermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en die omwille van de
omvang, de aard en/of het gewicht niet in het recipiënt voor de huisvuilinzameling kunnen worden
aangeboden, met uitzondering van: papier en karton, textiel, glas, kga (Klein Gevaarlijk Afval), gft
(groenten, tuin— en fruitafval) en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval, pmd, oude
metalen, houtafval, snoeihout en groenafval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten
(AEEA), autobanden, steenachtige fracties van bouw - en sloopafval en andere selectief ingezamelde
afvalstoffen.
Plasticflessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD): plastic flessen en flacons,
metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en drankkartons, ontstaan door de normale werking van
een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit. De aangeboden plastic
flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen geen kga, glas, etensresten of andere
afvalstoffen bevatten.
Groente-, fruit- en tuinafval (gft): organisch composteerbaar afval zoals aardappelschillen, schillen
van citrus- of andere vruchten, groente- en fruitresten, doppen van noten, theebladeren en theezakjes,
koffiedik en papieren koffiefilters, papier van keukenrol, plantaardig keukenafval en etensresten,
verwelkte snijbloemen en kamerplanten, versnipperd snoeihout, haagscheersel, zaagmeel en
schaafkrullen, gazonmaaisel in kleine hoeveelheden, bladeren, onkruid en resten uit groente- en
siertuin en die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of uit een
bedrijfsactiviteit die vergelijkbaar is met een huishouden.

Papier en karton: alle dag-, week-, en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk en
ander drukwerk, publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier,
boeken en papieren of kartonnen verpakkingen, die ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding of ermee gelijkgestelde bedrijfsafvalstoffen, met uitzondering van geolied
papier of karton, papier met waslaag, carbonpapier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen
verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met
magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeizakken e.d.
Herbruikbare goederen: alle door de normale werking van een particuliere huishouding ontstane
afvalstoffen die worden aanvaard door het erkend Kringloopcentrum en geschikt kunnen worden
gemaakt voor hergebruik, zoals o.a. meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken, elektronische
informatiedragers, speelgoed.
Textiel: alle niet verontreinigde kleding, huishoudlinnen, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen,
tafelkleden, servetten.. .), beddengoed, schoeisel, handtassen en lederwaren ontstaan door de normale
werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
Frituurolie en afgelaten motorolie: alle soorten smeerolie en/of industriële olie, op minerale of
synthetische basis ontstaan door de werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee
vergelijkbare bedrijfsactiviteit in het bijzonder afgewerkte motorolie, frituurolie, met uitzondering van
grote hoeveelheden motorolie, olie met pcb's of andere giftige stoffen.
Klein Gevaarlijk Afval (KGA): de afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.2.2.1. van het VLAREMA.
Glas: hol glas en vlak glas ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of
daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteiten, ontdaan van o.a. doppen, deksels en sluitingen, met
uitzondering van vuurvaste voorwerpen en hittebestendig glas, gewapend glas, kristal, opaal glas,
rookglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, spaarlampen, tl-lampen, stenen, tegels, porselein,
aardewerk, beeldbuizen, e.d.
Hol Glas: betreft alle flessen en bokalen.
Vlak glas: alle glazen voorwerpen zoals vensterglas ontdaan van inlijstingen, serreglas, niet-gewapend
glas, die geen hol glas zijn.
Groenafval: organisch composteerbaar afval zoals plantenresten, haagscheersel, snoeihout, bladeren,
organisch afval uit parken en plantsoenen, boomstronken, gazon - en wegbermmaaisel en kerstbomen,
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare
bedrijfsactiviteit.
Snoeihout: alle hout afkomstig van het normaal onderhoud van de tuin (met een diameter van minder
dan 10 cm), haagscheersel.
Gras- en bladafval: alle vers gazonmaaisel en bladeren afkomstig van normaal tuinonderhoud, met
uitzondering van oud en rot gazonmaaisel en gras vermengd met grond.
Boomstronken: alle boomstronken die na ontdaan te zijn van wortels en aarde kunnen worden ingezet
in de groencompostering en/of kunnen worden verhakseld voor hergebruik.
Oude Metalen: alle ferro- en non-ferro metalen voorwerpen ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van ferroen non-ferroverpakkingen, kga en elektrische en elektronische toestellen.
Bouwafval: zuivere steenslag, betonblokken, versteende cement, gips, kalk, plaasterplaten (o.a.
Gyproc), asbest-cementplaten (o.a. Eterniet) , cellenbeton (o.a. Ytong), keramiek, asfalt van opritten,
ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare

bedrijfsactiviteit, met uitzondering van grote hoeveelheden bouwafval, beton vermengd met ijzer, glas,
hout en/of aarde.
Steenafval: zuivere steenslag, (gewapend) beton, versteende cement, betonnen palen . ontstaan door de
normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit,
met uitzondering van vervuilde steenslag (bv. met grond), asfalt, keramiek, gips en kalk, cellenbeton,
asbest, …
Keramiek: alle keramiek ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een
daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit zoals wc-potten, lavabo's, tegels, stenen borden en tassen,
porselein, … met uitzondering van steenafval.
Gips en kalk: bouwafval uit gips en kalk zoals gipsplaten, kalk, gips, bezetsel, … ontstaan door de
normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit,
met uitzondering van cement, stenen, asfalt, …
Cellenbeton: alle schuimbeton ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding
en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit.
Asbestcement: alle voorwerpen uit gebonden asbest zoals eternieten golfplaten, schaliën, vlakke
eterniet …ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee
vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van losse asbest, plastic golfplaten,
Sloophout: alle zuiver afvalhout afkomstig van constructiewerken, bouwmaterialen, meubilair en grote
speeltuigen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee
vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van geïmpregneerde houtsoorten (tuinmeubelen),
hout vermengd met ijzer of glas en treinbilzen.
E.P.S.: zuiver witte piepschuim ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding
en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit met uitzondering van gekleurd piepschuim,
verpakkingschips, verpakkingspiepschuim afkomstig van voedingsmiddelen, vervuild piepschuim,
styrofoamplaten, ...
Zachte plastics: alle zuiver zachte plastics zoals zakjes, draagtassen, blisters (zonder aluminiumfolie),
(noppen)folies, kuipjes, vlootjes, (yoghurt)potjes, bloempotjes, plantentrays, speelgoed (zonder
batterijen of elektronica) en harde plastics kleiner dan een emmer van 10 liter, met uitzondering van
plastic flessen en flacons (pmd), klein gevaarlijk afval (siliconentubes, bussen van detergenten,
olievaten, verfpotten), piepschuim, (schuim)rubber, zwembandjes, zilverkleurige folies, pvc, touwen
en netten.
Harde plastics: alle zuivere harde plastics zoals deuren, rolluiken, buizen, dakgoten, túinmeubelen,
bloempotten, plastic kleerhangers, speelgoed, wasmanden, emmers ... ontstaan door de normale
werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met
uitzondering van plastic flessen en flacons (pmd), verpakkingen van gevaarlijke producten (kga),
bouw- en isolatiematerialen, tuinslang, verpakkingen van voedings- waren, plastic blisters en straps,
cd's, dvd's en videobanden (restafval), ...
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten: apparaten die elektrische stromen of elektronische
velden nodig hebben om naar behoren te kunnen werken, en apparaten voor het opwekken,
overbrengen en meten van die stromen en velden, die onder één van de categorieën, vermeld in artikel
3.4.4.2 van het VLAREMA, vallen en die bedoeld zijn voor gebruik met een spanning van maximaal
1000 volt bij wisselstroom en 1500 volt bij gelijkstroom. Daarin zijn ook alle onderdelen,
subeenheden en verbruiksmaterialen begrepen die deel uitmaken van het product op het moment dat
het wordt afgedankt. De volgende apparaten vallen niet onder deze definitie: apparaten die deel zijn
van andere elektrische apparatuur, apparatuur die verband houdt met de bescherming van de

wezenlijke belangen van de veiligheid van lidstaten, wapens, munitie en oorlogsmateriaal, tenzij het
gaat om producten die niet specifiek voor militaire doeleinden zijn bestemd, en grote, nietverplaatsbare industriële installaties van elektrische en elektronische gereedschappen en
tuingereedschappen.
Kurk: alle afvalstoffen uit kurk, afkomstig van de normale werking van een particuliere huishouding
en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, zoals o.a. stopsels, deksels, sluitingen, tegels,
wandbedekking,
Recyclagepark: een bij toepassing van titel I van het VLAREM vergunde inrichting waar particulieren
en eventueel ook bedrijven onder toezicht op vastgestelde dagen en uren bepaalde gesorteerde
huishoudelijke afvalstoffen en eventueel met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare afvalstoffen
bedrijfsafvalstoffen kunnen deponeren.
Sorteerstraat: een combinatie van 2 duo of 4 ondergrondse containerterminals (OCT’s) ten behoeve
van de inzameling van de fracties restafval, gft, pmd, papier en karton.
Ondergrondse containerterminal (OCT): een ondergrondse inzamelrecipiënt, voorzien van een
inwerpzuil met, afhankelijk van de aangeboden fractie een aangepaste inwerpopening. De OCT is
voorzien van een elektronisch te openen deksel, enkel te openen bij aanbieding van een door
EcoWerf gevalideerde toegangsbadge.
Toegangskaart: elektronische badge op naam van de referentiepersoon die bij aanbieding toegang
verleend tot de OCT en/of recyclagepark(en). De badge registreert de gebruiker en het gewicht van
de aangeboden fractie. Elke gebruiker en bij uitbreiding ook de badge maakt deel uit van een door
EcoWerf gedefinieerde gebruikersgroep.
Gebruikersgroep: een selectie van aansluitpunten die op basis van het domicilie-adres geselecteerd
worden, een elektronische toegangsbadge krijgen toegewezen en op deze wijze toegang krijgen tot
een sorteerstraat en/of recyclagepark(en).
Aansluitpunt (ASP):
- iedere entiteit (gebouw, infrastructuur of domein) op het grondgebied van de gemeente mét een
woonfunctie, waarin een particulier huishouden gevestigd is dat op basis van inschrijving in het
bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente zowel huisvuil, grofvuil, pmd, gft en
papier en karton ter inzameling kan aanbieden;
- iedere entiteit (gebouw, infrastructuur of domein) op het grondgebied van de gemeente mét een
woonfunctie, waarin een particulier huishouden gevestigd is dat op basis van een machtiging van de
gemeente zowel huisvuil, grofvuil, pmd, gft en papier en karton ter inzameling kan aanbieden;
- iedere entiteit (gebouw, infrastructuur of domein) op het grondgebied van de gemeente waarin een
instelling van openbaar nut, een school, een vereniging die deel uitmaakt van de gemeentelijke
cultuur-, sport- of jeugd-, senioren- of milieuraad, gevestigd is die op basis van een machtiging van de
gemeente zowel huisvuil, grofvuil, pmd, gft en papier en karton ter inzameling kan aanbieden.
Aansluitpunt commercieel: Iedere entiteit, met een maximale oppervlakte van 200 m2
(gebouw, infrastructuur of domein) op het grondgebied van de gemeente mét een commerciële
functie, waarin beroepsactiviteiten worden ontplooit (vrij beroep, handel, zorgactiviteiten... )
die op basis van de inschrijving in het bevolkingsregister/handelsregister van de gemeente
zowel huisvuil, grofvuil, pmd, gft en papier en karton ter inzameling kan aanbieden. De juiste
oppervlakte van het commercieel aansluitpunt wordt vastgelegd hetzij op basis van de
goedgekeurde bouwvergunning, hetzij op basis van de afgesloten huurovereenkomst. Indien
de entiteit de maximale oppervlakte van 200m2 overschrijdt, kan deze toch nog gebruik maken
van de diensten na onderzoek en goedkeuring door het gemeentebestuur;

Artikel 3: De contantbelasting is verschuldigd door de gebruiker op basis van de kostprijs van de
specifieke dienstverlening en wordt aangerekend naar gelang de soort en de hoeveelheid of het
gewicht van het afval bij de huis-aan-huis inzameling dan wel de inzameling via het recyclagepark van
het gewoon huisvuil, gft, pmd, zachte plastics, snoeihout, grofvuil (en het daarmee vergelijkbaar
bedrijfsafval).
De contantbelasting voor de specifieke dienstverlening bedraagt:
Huis-aan-huis ophaling
Huisvuil (per kg)
GFT (per kg)
Huur container 40 L (per maand)
Huur container 120 L (per maand)
Huur container 240 L (per maand)
Huur container 360 L (per maand)
Huur container 1100 L (per maand)
Aanbieding container 40 L
Aanbieding container 120 L
Aanbieding container 240 L
Aanbieding container 360 L
Aanbieding container 1100 L
Ophaling grof vuil op afroep
Voorrijkost1
Grofvuil
1-persoonsmatras / 1-persoonsbed / Zetel (1-zit)
Stoel (2 stuks) / (tuin)tafel
2-persoonsmatras / 2-persoonsbed / Zetel (2-zit)
Zetel (3-zit)
Inzameling op recyclageparken (gewichtspark per
kg)
Grofvuil
Gras en blad
Boomstronken
Snoeihout
Sloophout
Harde plastics
Bouwfracties (incl. steenafval, gips, keramiek en
cellenbeton)

Particulieren
0,28 euro
0,18 euro
0,84 euro
0,84 euro
1,66 euro
2,47 euro
4,58 euro
0,55 euro
0,55 euro
1,10 euro
1,65 euro
5,59 euro
Particulieren
12,5 euro
7,5 euro / 0,5 m³
7,5 euro

KMO’s
0,28 euro
0,18 euro
/
1,84 euro
2,47 euro
2,64 euro
7,07 euro
0,55 euro
0,55 euro
1,10 euro
1,65 euro
5,59 euro
KMO’s
12,5 euro
7,5 euro / 0,5 m³
7,5 euro

15 euro
22,5 euro
Particulieren2

15 euro
22,5 euro
KMO’s3

0,28 euro
0,18 euro
0,04 euro
0,04 euro
0,08 euro
0,08 euro
0,04 euro

0,28 euro
0,18 euro
0,08 euro
0,08 euro
0,12 euro
0,12 euro
0,08 euro

De volgende uitzonderingen gelden:
- De eerste 500 kg / jaar snoeihout en haagscheersel die aangeboden wordt op het recyclagepark van
Kortenberg is gratis voor alle inwoners van de gemeente Kortenberg;
- Er geldt geen limiet op het aantal jaarlijkse vastgelegde gratis bezoeken.

1

Inwoners die uitzonderlijk een hoeveelheid huisvuil wensen aan te bieden die groter is dan de gebruikte
container kunnen tot 3 maal per jaar, mits een aanvraag minimaal 1 werkdag voor de ophaaldag, maximaal 6
zakken (maximaal 601) aanbieden naast de container. Wanneer dit ontoereikend is kan men kiezen voor
inzameling op afroep waarbij de voorrijkost wordt aangerekend. In beide gevallen wordt het huisvuil gewogen
en aangerekend.
2
Vanaf een totale aanvoer op hoeveelheden jaarbasis boven de 2.000 kg worden de KMO-tarieven van
toepassing op de betrokken particulier.
3
KMO's kunnen een specifieke toegangsbadge voor het recyclagepark aanvragen als KMO.

De contantbelasting voor papier en karton bestaat uit een gebruiksrecht van de container per maand en
bedraagt:

Huur container 40 L
(per maand)
Huur container 120 L
(per maand)
Huur container 240 L
(per maand)
Huur container 1100 L
(per maand)

Particulieren
0,84 euro

KMO
nvt

0,84 euro

1,84 euro

0,84 euro

2,47 euro

4,58 euro

7,07 euro

Artikel 4: Indien het afval wordt aangeboden door een gezin dan is de belasting hoofdelijk
verschuldigd door de referentiepersoon van het gezin en alle meerderjarige leden van het gezin die in
de woongelegenheid van de referentiepersoon verblijven.
Indien het afval wordt aangeboden door een onderneming of vereniging dan is de belasting hoofdelijk
verschuldigd door de referentiepersoon en de onderneming, zijnde iedere natuurlijke - of
rechtspersoon die de onderneming uitmaakt of de leden van de vereniging, indien deze geen
rechtspersoonlijkheid heeft.
Artikel 5: §1. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven containers
zijn de contantbelasting betreffende de inzameling en verwerking verschuldigd op het ogenblik dat de
kipbeweging van de container en het gewicht van het meegegeven afval door de ophaalwagen worden
geregistreerd. De contantbelasting betreffende het gebruik van de containers is maandelijks
verschuldigd in de helft van de maand.
§ 2. De gebruiker van de sorteerstraat is de contantbelasting betreffende de inzameling en verwerking
van afvalstoffen verschuldigd op het ogenblik dat de gebruiker afvalstoffen aanbiedt aan de OCT en de
elektronische toegangskaart van de gebruiker deze beweging registreert.
De contantbelasting betreffende het gebruik van de OCT'S die deel uitmaken van een sorteerstraat is
maandelijks verschuldigd in de helft van de maand.
§ 3. Iedere gebruiker van een container/sorteerstraat dient vooraf een bedrag te storten op de DifTarrekening en dit in functie van de gebruikte containers.
Aantal en type containers
1 of meerdere containers van
40 en 120 liter of een
particuliere gebruiker van
een sorteerstraat

Voorschot
50 euro

Per container van 240 L of
een niet-particulier gebruiker
van een sorteerstraat
Per container van 1100 L of
per set van 3 x 600 L
containers

100 euro

500 euro

Bij elke registratie van een kipbeweging en het gewicht van het meegegeven afval of in geval van een
sorteerstraat bij een gewichtsmeting, zal de contantbelasting, zoals bepaald in artikel 3, in mindering

worden gebracht van het vooraf betaalde bedrag. De contantbelasting voor het meegegeven gewicht
zal afgerond worden tot op 2 cijfers na de decimaal.
Zodra het beschikbare bedrag lager is dan 10,00 euro wordt een nieuwe betalingsuitnodiging gestuurd
naar de referentiepersoon. De containers worden niet meer geledigd of de sorteerstraat is niet meer
toegankelijk van zodra de vervaldatum van de herinnering is verlopen en het beschikbare bedrag lager
is dan 0 euro. Het aanzuiveren van de Diftar-rekening is mogelijk door betaling via overschrijving of
door betaling met Bancontact in het recyclagepark.
Indien de niet-geledigde containers niet tijdig worden binnengehaald, kunnen ze worden geledigd aan
het tarief vastgesteld in het gemeentelijk belastingreglement betreffende het ambtshalve opruimen van
sluikstorten door of in opdracht van de gemeente.
Bij afmelding (verhuis, overlijden, . . . ) wordt de DifTar-rekening gesloten en wordt het nog
beschikbare bedrag teruggestort op rekeningnummer van de begunstigde, tenzij de begunstigde nog
een openstaande schuld heeft aan de gemeente/stad. Een eindafrekening wordt afgeleverd aan de
begunstigde.
§4. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven pmd-zakken en zakken
voor de inzameling van zachte plastics (roze zak) zijn de contantbelasting verschuldigd bij de aankoop
ervan op de door de gemeente vastgestelde plaats(en).
§5. Bij een DifTar gewichtspark is de contantbelasting verschuldigd door de bezoeker (particulier en
KMO) die de afvalstoffen aanbiedt en is betaalbaar, na gewichtsbepaling, via de DifTar-rekening of
met de betaalkaart (Bancontact).
§6. Indien het saldo van de DifTar-rekening ontoereikend is en de vervaldatum van de herinnering nog
niet verlopen is, zal de bezoeker van het recyclagepark hierop attent gemaakt worden en nog slechts
één maal de mogelijkheid hebben om het tarief voor betalende fracties via de DifTar-rekening te
betalen. In dit geval zal ook steeds gevraagd worden om de DifTar-rekening aan te zuiveren met een
minimaal bedrag dat gelijk is aan de schuld.
Indien het saldo van de DifTar-rekening ontoereikend is en de vervaldatum van de herinnering is
verlopen, zal bij de ingang gevraagd worden om de DifTar-rekening aan te zuiveren met een minimaal
bedrag dat gelijk is aan de schuld. Indien het saldo niet wordt aangezuiverd zal hij/zij geen toegang
krijgen tot het betalend gedeelte en zal de uitgang geweigerd worden met de vraag om het openstaande
saldo aan te zuiveren. Men zal ook geen gebruik meer kunnen maken van de inzameling op afroep tot
het saldo werd aangezuiverd.
Artikel 6: Voor de vervanging van een verloren, beschadigde en of gestolen toegangskaart wordt
een contantbelasting gevraagd van 5,00 euro. Dit bedrag zal aangerekend worden via de DifTarrekening. De personen die aan het verhuizen of verbouwen zijn , maar nog niet gedomicilieerd zijn
te Kortenberg, kunnen ook gebruik maken van het recyclagepark en de huisvuilcontainers op
voorwaarde dat zij een bewijs kunnen voorleggen dat zij inwoner van Kortenberg zullen worden
(huurcontract, notariële akte van aankoop, bewijs van adresaangifte).
De sorteerstraat wordt geopend aan de hand van een toegangskaart. Deze toegangskaart is
verbonden aan het adres van het aansluitpunt waarvoor de kaart ter beschikking is gesteld. De
eerste toegangskaart wordt gratis ter beschikking gesteld. Vanaf de tweede kaart of bij vervanging
van een kaart zal 5 euro per kaart in rekening gebracht worden. Dit bedrag zal aangerekend worden
via de DifTar-rekening.
Artikel 7: Bij ontstentenis van betaling wordt de contantbelasting conform artikel 4, § 7 van het
decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen omgezet in een kohierbelasting. Door de opname in een
kohier verkrijgt de belasting vanaf dan alle kenmerken van een kohierbelasting, met inbegrip

van een betalingstermijn van twee maanden en een bezwaartermijn van drie maanden vanaf de
datum van de contante inning/aanrekening op de DifTar-rekening . De belasting is
persoonsgebonden waardoor de gemeente/stad de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van
het positief saldo op een ander particulier ASP betreffende dezelfde persoon/ referentiepersoon
om het negatief saldo aan te zuiveren, alvorens over te gaan tot inkohieren.
Artikel 8: De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger4 kan een bezwaar op afgiftebewijs
indienen tegen deze contantbelasting bij het College van Burgemeester en Schepenen5.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe
van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van
de contante inning/aanrekening op de DifTar-rekening6.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding gestuurd, binnen vijftien kalenderdagen na
indiening ervan.
Het bezwaar wordt behandeld volgens de bepalingen van artikel 9, § 4 en 5 van het decreet van 30
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en
gemeentebelastingen. De kennisgeving van de beslissing zal de instantie vermelden waarbij, en de
termijn waarbinnen, er tegen de beslissing beroep kan aangetekend worden conform artikel 10 van
het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen.
Een afschrift van de beslissing zal meegedeeld worden aan EcoWerf.
Artikel 9: Deze belasting zal definitief zijn indien geen tijdige dan wel ontvankelijke bezwaren
ingediend werden.
Artikel 10: Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van dit besluit.
Artikel 11: Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht, zoals geregeld door het
Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikels 326 e.v.
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Raadslid Maarten Willems sluit opnieuw aan bij de zitting.

9.

Stopzetting verdeling van bestrijdingsmiddelen voor ratten en muizen aan particulieren

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de verordening nr. 528/2012 van het Europees parlement en de raad d.d. 22 mei 2012
betreffende het op de markt aanbieden en gebruik van biociden;
Gelet op het besluit d.d. 15 maart 2013 van de Vlaamse Regering houdende nadere regels inzake
duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de
opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik;
4

Onder vertegenwoordiger wordt het volgende verstaan: de personen die speciaal gemachtigd zijn door de
belastingschuldige, een advocaat, een rechthebbende van de belastingschuldige, evenals diegene die gemachtigd
is om de belastingschuldige te vertegenwoordigen.
5
Bij contantbelastingen, in tegenstelling tot kohierbelastingen waar de regels van het bezwaarrecht en de
contactgegevens op het aanslagbiljet moeten vermeld worden, geldt er geen dergelijke verplichting. Dit vooral
om de administratieve lasten en kosten niet onnodig te verzwaren. Uiteraard doen de gemeenten er wel goed aan
om het bezwaarrecht in de mate van het mogelijke onder de aandacht te brengen van de belastingschuldige. Dit
zou bijvoorbeeld kunnen door de regels van het bezwaarrecht en de contactgegevens (faxnummer en e-mailadres
van het gemeentebestuur) toch te vermelden op het afgifte bewijs of door een foldertje ter beschikking te leggen
bij degene die de contactbelasting int waarin de regels en de nodige contactgegevens zijn vermeld.
6
Bezwaarschriften kunnen via een duurzame drager (elektronische informatie-drager, fax of e-mail) worden
ingediend indien het College van Burgemeester en Schepenen in deze mogelijkheid voorziet.

Gelet op het Koninklijk besluit d.d. 4 april 2019 betreffende het op de markt aanbieden en gebruiken
van biociden;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 6 juni 2016 betreffende de verdeling van rattenvergif;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 7 mei 2018 betreffende de verdeling van
bestrijdingsmiddelen voor ratten en muizen: aanpassing;
Overwegende dat de Vlaamse Milieu Maatschappij het verdelen van rodenticiden aan particulieren
sterk afraadt;
Overwegende dat het de nodige kennis vraagt om een bestrijding degelijk uit te voeren en zo zelf geen
risico te lopen, het milieurisico te bepreken, vergiftiging van huisdieren te voorkomen,
resistentievorming niet in de hand te werken en de plaag onder controle te krijgen;
Overwegende dat het uitdelen van rodenticides op korte termijn bijdraagt aan het controlegevoel van
de inwoners maar weinig bijdraagt aan rattenbestrijding en op lange termijn het doel tegen werkt door
de verhoogde kans op resistentievorming;
Overwegende dat in kader van het beperken van pesticiden en het beschermen van onze koesterburen
het niet meer verantwoord is om het ratten/muizenvergif nog ongecontroleerd mee te geven aan de
inwoners;
Overwegende dat er verder sensibilisering zal gevoerd worden rond het vermijden van de rat/muis en
het gebruik van bestrijdingsmiddelen;
Overwegende dat de gemeente zelf zal blijven inzetten op de verdelging van ratten op het openbaar
domein, in riolen en waterlopen;
Gelet op de uitslag van de stemming:
- 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, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraadsbeslissing d.d. 7 mei 2018 betreffende de verdeling van
bestrijdingsmiddelen voor ratten en muizen: aanpassing, wordt stop gezet.
Artikel 2: Het verdelen van rodenticiden aan inwoners wordt met onmiddellijke ingang stop gezet.
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10.

Basisprincipes in kader van beheer en onderhoud van riolering langs gewestwegen: goedkeuring
toepassing

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Overwegende dat langs gewestwegen rioolbeheerders/gemeenten en AWV partners zijn bij de aanleg
en het beheer van regenwater- en afvalwaterleidingen.
Overwegende dat in de loop der tijden hierover tussen de gemeenten en AWV afspraken groeiden die
van plaats tot plaats verschillen;
Overwegende dat dit zorgt voor veel onduidelijkheden inzake beheer en onderhoud van deze
infrastructuur langs de gewestwegen;
Overwegende dat het daarom wenselijk is om basisprincipes en uniforme afspraken te maken;
Overwegende dat deze basisprincipes de verantwoordelijkheden in het onderhoud van de
afwateringsinfrastructuur langs gewestwegen zullen verduidelijken.
Overwegende dat hierbij wordt gekeken naar de infrastructuur om de beheerder te bepalen en niet naar
het domein;
Overwegende dat het uitgangspunt is dat de rioolbeheerder/gemeente de afvalwaterinfrastructuur
onderhoudt en AWV de regenwaterinfrastructuur;

Overwegende dat voor historisch gegroeide situaties waar niet duidelijk is wat afvalwaterleidingen
zijn en wat regenwaterleidingen, de basisprincipes, via een aantal eenvoudige, makkelijk op het terrein
detecteerbare regels, bepalen wie wat onderhoudt;
Overwegende dat deze afspraken enkel gelden voor onderhoud;
Overwegende dat deze basisprincipes in consensus zijn overeengekomen na overleg met AWV, de
rioolbeheerders, meerdere gemeenten, VVSG, AquaFlanders, MOW en de VMM;
Overwegende dat de afbakening van deze basisprincipes in verschillende districten werd uitgetest op
het terrein in het bijzijn van zowel de domeinbeheerder als een rioolbeheerder en dat deze op het
terrein goed te interpreteren bleken;
Overwegende dat de Raad van Bestuur van de VVSG, de directieraad van AWV en AquaFlanders
deze basisprincipes goedkeurden;
Overwegende dat de VVSG alle gemeenten oproept om deze basisprincipes te onderschrijven;
Overwegende dat bij gemeenten die hun riolen zelf beheren, hiervoor een gemeenteraadsbeslissing
nodig is;
Overwegende dat er wordt gewerkt aan een overeenkomst om deze afspraken definitief te
bekrachtigen;
Overwegende dat in deze overeenkomst eventuele vragen rond de eigendomssituatie nog verder
uitgeklaard dienen te worden;
Overwegende dat er ook het engagement is om bepaalde praktische afspraken verder in detail te
regelen;
Overwegende dat hierover verder overleg zal worden georganiseerd;
Overwegende dat de VVSG en AquaFlanders met AWV afspraken dat de toepassing van de
basisprincipes op het terrein kan uitgevoerd worden zonder dat de overeenkomst ondertekend is;
Overwegende dat dit kan gezien worden als een soort proefperiode in afwachting van de
overeenkomst;
Overwegende dat de toepassing van de basisprincipes op het terrein kan ingaan zodra de gemeente via
de VVSG aan AWV laat weten dat ze instapt in de basisprincipes;
Overwegende dat voor locaties waar er een ondertekende samenwerkingsovereenkomst bestaat waarin
er afspraken staan over het onderhoud, deze afspraken blijven lopen tot één van de partners vraagt om
over te schakelen op de basisafspraken in deze gemeenteraadsbeslissing;
Overwegende dat in dat geval de overgangstermijnen van die samenwerkingsovereenkomst of in alle
redelijkheid onderling afgesproken overgangstermijnen worden gevolgd bij het omschakelen naar de
nieuwe werkwijze;
Overwegende dat de basisprincipes voor een uitwisseling van taken tussen AWV en de
rioolbeheerder/gemeenten in beide richtingen zorgen ten opzichte van de huidige situatie;
Overwegende dat de basisuitspraken ook voor duidelijkheid in verantwoordelijkheid zorgen over
taken die tot nu door niemand werden opgenomen;
Overwegende dat de concrete financiële impact zal duidelijk worden als de taakverdeling volledig is
geïnventariseerd en ingetekend op kaart;
Overwegende dat ook de intekening op kaart een financiële impact kan hebben;
Overwegende dat men voor het grondgebied Kortenberg weinig aanpassingen verwacht en de impact
verwaarloosbaar zal zijn;
Overwegende dat bij heraanleg en nieuwe aanleg we de kostenverdeling voor investeringen hanteren
waarvoor de omzendbrief OW 98/4 de basis is (zie bijlage d12-194);
Gelet op de uitslag van de stemming:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Mia
Vandervelde, Lia Vandeven, Axel Degreef, Maarten Willems, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An
Verdeyen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans
- onthouden zich: Bart Nevens, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van
Greuningen, Hans Vanhoof, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met 18 stemmen voor en 8 onthoudingen

Artikel 1: De gemeenteraad neemt akte van de nota ‘basisprincipes in kader van beheer en onderhoud
van riolering langs gewestwegen’. Deze basisprincipes zijn opgenomen als bijlage (d16-046) bij dit
besluit. De gemeenteraad keurt goed dat deze basisprincipes worden toegepast op het terrein. De
basisprincipes worden pas definitief goedgekeurd door een overeenkomst.
Artikel 2: De toepassing van de basisprincipes op het terrein start vanaf het moment dat de gemeente
via de VVSG aan AWV laat weten dat ze instapt in de basisprincipes.
Artikel 3: Deze afspraken gelden enkel voor onderhoud. Bij heraanleg en nieuwe aanleg zal de
kostenverdeling voor investeringen gehanteerd worden volgens de omzendbrief OW 98/4. (zie bijlage
d12-194);
Artikel 4: Dit besluit wordt opgestuurd aan:

de toezichthoudende overheid;

de VVSG vzw (mail aan info@vvsg.be);

11.

EthiasCo cvba - Algemene vergadering op afstand: vaststelling mandaat

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Overwegende dat de verzekeringsvereniging Ethias Gemeen recht werd omgevormd tot een
coöperatieve vennootschap met de naam EthiasCo cvba;
Overwegende dat door deze verrichting in 2017 de hoedanigheid van de gemeente als aangesloten lid
van rechtswege werd omgezet in die van coöperant-lid;
Gelet op de brief van EthiasCo cvba van 29 april 2020 houdende uitnodiging voor de gewone
Algemene vergadering op afstand;
Gelet op de agenda van de Algemene vergadering van EthiasCo cvba op afstand:
1. Verslag van de Raad van bestuur over het boekjaar 2019
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2019 en bestemming van het
resultaat
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat
4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht
5. Mandaat van de commissaris;
Gelet op de uitslag van de stemming:
- 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, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Algemene vergadering van
EthiasCo cvba op afstand:
1. Verslag van de Raad van bestuur over het boekjaar 2019
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2019 en bestemming van het
resultaat
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat
4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht
5. Mandaat van de commissaris.
Artikel 2: Aan mevrouw Ann Van de Casteele, die als vertegenwoordiger van de gemeente zal
deelnemen aan de Algemene vergadering van EthiasCo cvba op afstand, wordt opgedragen haar
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake

voormeld artikel 1 van onderhavig raadsbesluit, namelijk goedkeuring van alle agendapunten, onder
voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering..
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan EthiasCo cvba, Rue des Croisiers
24 te 4000 Luik.
191.1

12.

I.W.V.B. in vereffening - Elektronische Algemene vergadering van 9 juni 2020: vaststelling
mandaat

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het feit dat de gemeente Kortenberg aangesloten is bij I.W.V.B. in vereffening;
Gelet op de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van deelnemers van IWVB in
vereffening, gehouden op 24 november 2017, die heeft besloten tot de invereffeningstelling;
Gelet op het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering IWVB in vereffening van
26 maart 2019;
Gelet op de eenparige schriftelijke besluiten van het college van vereffenaars van IWVB in
vereffening van 21 april 2020;
Gelet op het vereffeningsplan;
Gelet op het verslag van de vereffenaars houdende de vereffeningsrekeningen;
Gelet op het controleverslag van de commissaris van IWVB in vereffening;
Gelet op de statuten van IWVB in vereffening;
Gelet op de oproepingsbrief voor de bijzondere algemene vergadering van IWVB in vereffening van 9
juni 2020, waarin de agenda werd meegedeeld;
1. Vervanging van de vereffenaar aangeduid op voordracht van de gemeente Grimbergen
Jaarrekening 2019
2. Verslag van het college van vereffenaars
3. Verslag van de commissaris
4. Kennisname van de jaarrekening over het boekjaar 2019
Sluiting van de vereffening
5. Kennisname van het vereffeningsplan, de stavingsstukken en het verslag van de vereffenaars met
betrekking tot de vereffeningsrekeningen
6. Afsluiting van de vereffening
7. Kwijting aan de vereffenaars
8. Kwijting aan de commissaris
9. Aanduiding van de plaats van bewaring van boeken en bescheiden
10. Bijzondere volmacht
Overwegende dat het artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de Algemene
vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de gemeente
rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke Algemene vergadering;
Gelet op de uitslag van de stemming:
- 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, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met algemene stemmen

Artikel 1: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de elektronische Algemene
jaarvergadering van I.W.V.B. in vereffening van 9 juni 2020 en de daarbij horende documentatie
nodig voor het onderzoek van de agendapunten:
1. Vervanging van de vereffenaar aangeduid op voordracht van de gemeente Grimbergen
Jaarrekening 2019
2. Verslag van het college van vereffenaars
3. Verslag van de commissaris
4. Kennisname van de jaarrekening over het boekjaar 2019
Sluiting van de vereffening
5. Kennisname van het vereffeningsplan, de stavingsstukken en het verslag van de vereffenaars met
betrekking tot de vereffeningsrekeningen
6. Afsluiting van de vereffening
7. Kwijting aan de vereffenaars
8. Kwijting aan de commissaris
9. Aanduiding van de plaats van bewaring van boeken en bescheiden
10. Bijzondere volmacht.
Artikel 2: Aan mevrouw Frie De Greef, die als vertegenwoordiger van de gemeente zal deelnemen aan
de elektronische Algemene jaarvergadering van I.W.V.B. in vereffening van 9 juni 2020, wordt
opgedragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden
inzake voormeld artikel 1 van onderhavig raadsbesluit, namelijk goedkeuring van alle agendapunten,
onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan I.W.V.B. in vereffening via
mailadres 20200609AVIWVB@farys.be.
901

13.

EcoWerf - Algemene vergadering van 17 juni 2020: vaststelling mandaat

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de deelname van de gemeente in de opdrachthoudende vereniging EcoWerf,
Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant;
Gelet op de statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd door de Bijzondere algemene vergadering van
21 november 2018;
Gelet op de uitnodiging van 16 april 2020 voor de Algemene vergadering van EcoWerf van
17 juni 2020 met bijhorende agenda en bijlagen;
Gelet op de agenda van de Algemene vergadering van EcoWerf van 17 juni 2020
1. Goedkeuring verslag van respectievelijk de buitengewone en de bijzondere algemene vergadering
d.d. 20/11/2019
2. Jaarverslag 2019
2.1. Verslag van de activiteiten
2.2. Jaarrekening per 31/12/2019 – verslag van de commissaris
3. Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels
4. Voorvergisting:
4.2. Kennisname motiveringsverslag, oprichtingsakte, statuten en financieel plan
4.3. Goedkeuring gunning van de vergistingsinstallatie (OO 2016-EX-01)
4.4. Goedkeuring tot deelneming in de naamloze vennootschap (op grond van het
motiveringsverslag) in overeenstemming met artikel 472 DLB
5. Decharge bestuurders en commissaris
6. Diversen
6.1. Algemeen comité: wijziging vertegenwoordiger Holsbeek
6.2. …;

Overwegende dat het artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de Algemene
vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de gemeente
rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke Algemene vergadering;
Gelet op de uitslag van de stemming:
- 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, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Algemene vergadering van
de opdrachthoudende vereniging EcoWerf van 17 juni 2020:
1. Goedkeuring verslag van respectievelijk de buitengewone en de bijzondere algemene vergadering
d.d. 20/11/2019
2. Jaarverslag 2019
2.1. Verslag van de activiteiten
2.2. Jaarrekening per 31/12/2019 – verslag van de commissaris
3. Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels
4. Voorvergisting:
4.2. Kennisname motiveringsverslag, oprichtingsakte, statuten en financieel plan
4.3. Goedkeuring gunning van de vergistingsinstallatie (OO 2016-EX-01)
4.4. Goedkeuring tot deelneming in de naamloze vennootschap (op grond van het
motiveringsverslag) in overeenstemming met artikel 472 DLB
5. Decharge bestuurders en commissaris
6. Diversen
6.1. Algemeen comité: wijziging vertegenwoordiger Holsbeek
6.2. …
Artikel 2: Aan de heer Jonas Piot, die als vertegenwoordiger van de gemeente zal deelnemen aan de
Algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf van 17 juni 2020, wordt
opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden
inzake voormeld artikel 1 van onderhavig raadsbesluit, namelijk goedkeuring van alle agendapunten,
onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven.
901

14.

Interleuven - Algemene vergadering van 24 juni 2020: vaststelling mandaat

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Interleuven;
Overwegende dat Interleuven een dienstverlenende vereniging is;
Gelet op de statuten van Interleuven, vastgesteld door de Algemene vergadering op 23 juni 1973 en
laatst gewijzigd bij beslissing van 19 december 2018 van de Bijzondere algemene vergadering van
Interleuven;
Gelet op de uitnodiging van 22 april 2020 voor de Algemene Vergadering van Interleuven van
24 juni 2020 met bijhorende agenda en bijlagen;
Gelet op de agenda van de Algemene Vergadering van Interleuven van 18 juni 2019:

1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag bijzondere algemene vergadering d.d. 11-09-2019
3. Verslag over de activiteiten 2019
4. Jaarrekening per 31-12-2019 – verslag van de Commissaris-Revisor
5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor
7. Vervanging leden raad van bestuur
8. Princiepsvoorstel met betrekking tot de herschikking van de aandelen van de uitgetreden vennoten
9. Project Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO): Nieuwland-Meetshoven:
oprichting bedrijventerreinvereniging vzw en statuten
10. Diversen
Overwegende dat het artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de algemene
vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de gemeente
rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de uitslag van de stemming:
- 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, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Algemene Vergadering van
Interleuven van 24 juni 2020:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag bijzondere algemene vergadering d.d. 11-09-2019
3. Verslag over de activiteiten 2019
4. Jaarrekening per 31-12-2019 – verslag van de Commissaris-Revisor
5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor
7. Vervanging leden raad van bestuur
8. Princiepsvoorstel met betrekking tot de herschikking van de aandelen van de uitgetreden vennoten
9. Project Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO): Nieuwland-Meetshoven:
oprichting bedrijventerreinvereniging vzw en statuten
10. Diversen.
Artikel 2: Aan mevrouw Frie De Greef, die als vertegenwoordiger van de gemeente zal deelnemen aan
de Algemene Vergadering van Interleuven van 24 juni 2020, wordt opgedragen haar stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van
onderhavig raadsbesluit, namelijk goedkeuring van alle agendapunten, onder voorbehoud van het
specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de dienstverlenende vereniging
Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.
901

15.

IGS Hofheide - Algemene vergadering van 24 juni 2020: vaststelling mandaat

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGS Hofheide;

Overwegende dat IGS Hofheide een opdrachthoudende vereniging is;
Gelet op de statuten van IGS Hofheide, gewijzigd bij akte verleden voor notaris Luc Taloen te Leuven
op 24 mei 2005 en gecoördineerd op 9 juni 2005. Gewijzigd bij beslissingen van de Algemene
vergadering van 9 december 2014, 21 juni 2016 en 27 juni 2018 en een laatste maal gecoördineerd op
21 juni 2016;
Gelet op de brief van IGS Hofheide van 24 april 2020 houdende uitnodiging voor de gewone
Algemene vergadering van 24 juni 2020;
Gelet op de agenda van de Algemene vergadering van IGS Hofheide van 24 juni 2020:
1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2019
2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2019
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
4. Werking van het crematorium
5. Varia;
Overwegende dat het artikel 432 van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de Algemene
vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de gemeente
rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke Algemene vergadering;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,
Lia Vandeven, Axel Degreef, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen,
An Verdeyen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Algemene vergadering van
de opdrachthoudende vereniging IGS Hofheide van 24 juni 2020:
1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2019
2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2019
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
4. Werking van het crematorium
5. Varia.
Artikel 2: Aan mevrouw Gabriëla Langmans, die als vertegenwoordiger van de gemeente zal
deelnemen aan de Algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IGS Hofheide van 24
juni 2020, wordt opgedragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavig raadsbesluit, namelijk goedkeuring
van alle agendapunten, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de
vergadering.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
IGS Hofheide, Jennekensstraat 5 te 3221 Holsbeek.
901

16.

cvba Elk zijn Huis – Algemene Vergadering van 24 juni 2020: goedkeuring agenda en verlenen
volmacht

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de gecoördineerde statuten van cvba Elk zijn Huis, laatst gewijzigd op 20 mei 2015;
Gelet op de brief van cvba Elk zijn Huis van 30 april 2020 houdende uitnodiging voor de gewone
Algemene vergadering van 24 juni 2020;

Gelet op de agenda van de Algemene vergadering van cvba Elk zijn Huis van 24 juni 2020:
1. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering
2. Verslag van de bedrijfsrevisor
3, Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019
4. Verwerking van het resultaat
5. Kwijting aan de bestuurders
6. Kwijting aan de commissaris-revisor;
Overwegende dat het artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de Algemene
vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de gemeente
rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke Algemene vergadering;
Gelet op de vraag van cvba Elk Zijn Huis om, in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie,
het aantal deelnemers voor de fysieke algemene vergadering te beperken en een volmacht te verlenen;
Overwegende dat er voor publieke aandeelhouders voorgesteld wordt om volmacht te verlenen aan de
gemeente Tervuren, vertegenwoordigd door de heer Mark Van Roy, voorzitter van de Raad van
bestuur, voor de beslissingen en volgens de modaliteiten opgenomen in het volmacht formulier;
Gelet op de uitslag van de stemming:
- 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, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Algemene vergadering van
cvba Elk zijn Huis van 24 juni 2020:
1. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering
2. Verslag van de bedrijfsrevisor
3, Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019
4. Verwerking van het resultaat
5. Kwijting aan de bestuurders
6. Kwijting aan de commissaris-revisor.
Artikel 2: Aan de heer Mark Van Roy, voorzitter van de Raad van bestuur, wordt volmacht verleend
om in naam van de gemeente Kortenberg deel te nemen aan de Algemene Vergadering van de cvba
Elk zijn Huis op woensdag 24 juni 2020 en opdracht gegeven zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavig
raadsbesluit, namelijk goedkeuring van alle agendapunten.
De volmacht wordt enkel verleend met betrekking tot de op de Algemene Vergadering, conform de
oproeping op datum van 30 april 2020, geagendeerde punten, meer bepaald:
1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur over het werkingsjaar 2019 aan de Algemene
Vergadering,
2. Kennisname van het verslag van de commissaris revisor over het boekjaar 2019,
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019
4. Verwerking van het resultaat over het boekjaar 2019
5. Kwijting aan de bestuurders
6. Kwijting aan de commissaris revisor.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de cvba Elk zijn Huis,
Lindeboomstraat 16 te 3080 Tervuren.
901

17.

Gemeentelijke Holding nv in vereffening – elektronische Algemene Vergadering van 24 juni
2020: vaststellen mandaat

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gezien het volgens de statuten van voormelde maatschappij past dat het gemeentebestuur
vertegenwoordigd wordt op al de vergaderingen (buitengewone-gewone-algemene) door een
afgevaardigde aangesteld door de gemeenteraad;;
Gelet op de brief van Gemeentelijke Holding nv in vereffening van 18 mei 2020 houdende uitnodiging
voor de elektronische Algemene vergadering van 24 juni 2020;
Gelet op de agenda van de elektronische Algemene vergadering van Gemeentelijke Holding nv in
vereffening van 24 juni 2020:
1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode 01.01.2019 tot en met
31.12.2019
2. Bespreking van de jaarrekening over de periode 01.01.2019 - 31.12.2019 door de vereffenaars
3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over de periode 01.01.2019 tot en met
31.12.2019 inclusief beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de
vereffening nog niet kon worden afgesloten.
4. Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over de periode 01.01.2019
tot en met 31.12.2019
5. Vraagstelling;
Overwegende dat het artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de Algemene
vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de gemeente
rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke Algemene vergadering;
Gelet op de uitslag van de stemming:
- 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, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de elektronsiche Algemene
vergadering van Gemeentelijke Holding nv in vereffening van 24 juni 2020:
1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode 01.01.2019 tot en met
31.12.2019
2. Bespreking van de jaarrekening over de periode 01.01.2019 - 31.12.2019 door de vereffenaars
3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over de periode 01.01.2019 tot en met
31.12.2019 inclusief beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de
vereffening nog niet kon worden afgesloten.
4. Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over de periode 01.01.2019
tot en met 31.12.2019
5. Vraagstelling.
Artikel 2: Aan de heer Maarten Willems, die als vertegenwoordiger voor de gemeente zal deelnemen
aan de elektronische algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding nv in vereffening van
24 juni 2020, wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavig raadsbesluit, namelijk goedkeuring
van alle agendapunten, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de
vergadering.

Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de Gemeentelijke Holding nv in
vereffening, Kunstlaan 56 B4C te 1000 Brussel.
901

18.

IGO - algemene vergadering van 26 juni 2020: vaststelling mandaat

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de deelname van de gemeente in de dienstverlenende vereniging IGO;
Gelet op de gecoördineerde statuten van IGO zoals na wijziging goedgekeurd door de Statutaire
algemene vergadering van 21 december 2018;
Gelet op de uitnodiging van 7 mei 2020 voor de algemene vergadering van IGO van 26 juni 2020 met
bijhorende agenda en bijlagen;
Gelet op de agenda van de algemene vergadering van IGO van 26 juni 2020:
1. Goedkeuring verslag 20.12.2019
2. Goedkeuring jaarrekening 2019
3. Goedkeuring rapportage kostendelende vereniging IGO div
4. Goedkeuring jaarverslag 2019
5. Goedkeuring pistes corona
6. Goedkeuring voordrachten algemeen comité nieuwe leden:
Nieuwe voordracht Holsbeek: Herman Theys
7. Varia;
Overwegende dat het artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de Algemene
vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de gemeente
rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke Algemene vergadering;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,
Lia Vandeven, Axel Degreef, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen,
An Verdeyen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van
de dienstverlenende vereniging IGO van 26 juni 2020:
1. Goedkeuring verslag 20.12.2019
2. Goedkeuring jaarrekening 2019
3. Goedkeuring rapportage kostendelende vereniging IGO div
4. Goedkeuring jaarverslag 2019
5. Goedkeuring pistes corona
6. Goedkeuring voordrachten algemeen comité nieuwe leden:
Nieuwe voordracht Holsbeek: Herman Theys
7. Varia.
Artikel 2: Aan mevrouw Gabriëla Langmans, die als vertegenwoordiger voor de gemeente zal
deelnemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IGO van 26 juni 2020,
wordt opgedragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavig raadsbesluit, namelijk goedkeuring van alle
agendapunten, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.

Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de dienstverlenende vereniging
IGO, De Vunt 17 te 3220 Holsbeek.
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19.

Kennisname jaarverslag 2019 Vlaamse Ombudsdienst bevattende de klachtenrapportering 2019
van gemeente en Welzijnshuis Kortenberg

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 en het Welzijnshuis als aanvulling op het bestaande systeem van
klachtenbehandeling door de klachtencoördinator op 2 september 2019 een
samenwerkingsovereenkomst voor tweedelijnsklachtenbehandeling hebben afgesloten met de Vlaamse
Ombudsdienst, en dit voor een looptijd van 3 (drie) jaar, ingaand op de dag volgend op de beslissing;
Gelet op het feit dat door deze samenwerkingsovereenkomst voorzien is in een professionele en
objectieve behandeling van tweedelijnsklachten van privé- of rechtspersonen die klachten hebben over
een onbehoorlijk optreden van de gemeente en/of van het Welzijnshuis, alsook in het onderzoek van
mogelijke overtredingen van de deontologische code door een mandataris of ambtenaar;
Gelet op het feit dat er volgens artikel 303 van het Decreet Lokaal Bestuur jaarlijks aan de
gemeenteraad en de raad van maatschappelijk welzijn gerapporteerd dient te worden over de klachten
ingediend tegen de gemeente en tegen het Welzijnshuis;
Gelet op het feit dat dit overzicht van de klachten gericht aan de gemeente en het Welzijnshuis
Kortenberg volgens de overeenkomst met de Vlaamse Ombudsdienst overgemaakt dient te worden aan
haar lokale kamer voor het opmaken van haar jaarverslag;
Gelet op het feit dat het Lokaal Bemiddelingsboek 2019 van de Vlaamse Ombudsdienst, dat het
jaarverslag bevat van de werking van de Vlaamse Ombudsman als Lokaal Ombudsman, raadpleegbaar
is via de link
http://www.vlaamseombudsdienst.be/ombs/nl/nieuws/pdf/lokaal_bemiddelingsboek_2019.pdf;
Gelet op het feit dat in dit jaarverslag het klachtenrapport van de gemeente Kortenberg en het
Welzijnshuis Kortenberg integraal is opgenomen op de pagina’s 77-79;
Gelet op het feit dat de Vlaamse Ombudsman op 5 mei 2020 een corona-addendum bij het jaarverslag
2019 heeft besproken in de Commissie voor Algemeen Beleid van het Vlaams Parlement,
raadpleegbaar via de link http://www.vlaamseombudsdienst.be/ombs/nl/nieuws/pdf/g41a1.pdf;
Besluit:
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van het Lokaal Bemiddelingsboek 2019, bevattende het
jaarverslag van de werking van de Vlaamse Ombudsman als Lokaal Ombudsman, raadpleegbaar via
de link http://www.vlaamseombudsdienst.be/ombs/nl/nieuws/pdf/lokaal_bemiddelingsboek_2019.pdf
en van het klachtenrapport van de gemeente Kortenberg en het Welzijnshuis Kortenberg, dat integraal
in dit jaarverslag is opgenomen op de pagina’s 77-79, alsook van het corona-addendum bij dit
jaarverslag, raadpleegbaar via de link
http://www.vlaamseombudsdienst.be/ombs/nl/nieuws/pdf/g41a1.pdf.
Artikel 2: Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving bezorgd aan de Vlaamse
Ombudsdienst, Leuvenseweg 89, 1000 Brussel.

205.36

20.

Samenwerkingsverbanden en verenigingen: Kennisname verslagen

De gemeenteraadsleden nemen kennis van:
a) Interleuven - verslag RvB d.d. 12/02/2020
b) SVK Webra vzw - verslag AV d.d. 10/03/2020
c) Interleuven - verslag RvB d.d. 11/03/2020
d) Interleuven – verslag RvB d.d. 22/04/2020
e) IGO – verslag RvB d.d. 24/04/2020
f) Interleuven – verslag RvB d.d. 13/05/2020
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21.

Varia: kennisname briefwisseling

De gemeenteraadsleden nemen kennis van:
a) de brief d.d. 04.03.2020 van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, met referentie 24
24/82<24>, betreffende staat van schending vonnis 24.6.93, vonnis geschonden door pov op 18 feb
2005, gericht aan het CBS, de GR
b) de brief d.d. 25.04.2020 (aangetekend) van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, met
referentie sobr171<11+>, betreffende Site Cst Huygens project nv DCA, gericht aan ieder lid van CBS
en GR
c) de brief d.d. 25.04.2020 van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, met referentie
sobr171<11+>, betreffende Site Cst Huygens project nv DCA, gericht aan ieder lid van CBS en GR
d) de brief d.d. 29.04.2020 van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, met referentie
sobr174<32/30>, betreffende project NV DCA op vervuilde site Cst Huygens, gericht aan ieder lid van
CBS en GR met uitsluiting van burg. Dr. A.Thienpont
e) de brief d.d. 04.05.2020 van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, met referentie
sobr174<32/30>, betreffende Project NV DCA op vervuilde site Cst Huygens, gericht aan gericht aan
ieder lid van CBS en GR met uitsluiting van burg. Dr. A.Thienpont
f) de brief d.d. 07.05.2020 van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, met referentie
sobr110<32/31>, betreffende Site Cst HUYGENS- bouwvergunning aan NV DCA, gericht aan het
CBS en ieder lid van de GR
505.5

In uitvoering van art. 21 van het Decreet over het Lokaal Bestuur werden volgende punten toegevoegd
aan de agenda:
het punt 21/1 op vraag van Ann Van de Casteele namens de Open-Vld-fractie;
het punt 21/2 op vraag van Hans Vanhoof namens de N-VA-fractie;
het punt 21/3 op vraag van Axel Degreef namens de Groen-fractie.

Met 25 stemmen voor en 1 onthouding wordt beslist punt 21/1 als eerste agendapunt te behandelen.
- 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, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants
- onthoudt zich: Wim Vangoidsenhoven
21/2. Oprichten Corona-commissie – herstelplan voor een veerkrachtig Kortenberg
De Corona-crisis laat zich ook in Kortenberg zwaar gevoelen. Geleidelijk aan kunnen we terug
stappen zetten “uit ons kot”. Maar de gevolgen van de crisis op de lokale economie en vooral het
welzijn van onze inwoners zijn moeilijk te onderschatten.
Maar ook al treft de crisis Kortenberg recht in het hart, wij staan er om bekend niet bij de pakken te
blijven zitten. De N-VA fractie gaat uit van de veerkracht van onze gemeente.
Vanuit de oppositie bieden we de meerderheid aan om samen werk te maken van een herstelplan om
Kortenberg terug te laten opleven. Wij vragen het gemeentebestuur om een brede dialoog te starten
over de grenzen van meerderheid en oppositie heen.
Hiertoe zullen we vanuit onze fractie aan het gemeentebestuur concrete voorstellen aanreiken voor
onze gezinnen, onze verenigingen, onze ondernemers, zorgverleners en jongeren.
Wij leggen dan ook volgend ontwerp ter beslissing voor aan de GR van 8 juni 2020:
Voorstel van besluit:
Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord met het bijeenroepen van een ad hoc “Corona-commissie ter
bespreking van een herstelplan voor Kortenberg” naar aanleiding van de Corona-crisis.
Artikel 2: Hiertoe nodigt de gemeenteraad alle fracties van meerderheid en oppositie uit om
voorstellen te formuleren in het kader van een herstelplan zodat een breed gedragen Corona-plan voor
Kortenberg kan uitgewerkt worden.
Gelet op de uitslag van de stemming:
- stemmen voor: Bart Nevens, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody
Debaetselier, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Hans Vanhoof, An Verdeyen, Chris Wynants,
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, Jonas Piot, Gabriëla Langmans
Besluit: met 11 stemmen voor en 15 stemmen tegen stemmen. Het voorstel van besluit wordt niet
aanvaard.

21/3. Bronbemaling
Toelichting
Dit jaar werd onze regio vrij snel geconfronteerd met droogte. Ook Kortenberg blijft niet gespaard van
een fenomeen dat jaar na jaar zichtbaarder wordt en nefast is voor onze omgeving.
Groen wil daarom het aspect van de bronbemaling op de agenda zetten.
Op sommige bouwwerven zien we vaak wekenlang dat grondwater wordt opgepompt door middel van
tijdelijke bronbemalingen en vervolgens in de riolering geloosd wordt. In tijden van droogte waar aan
iedereen gevraagd wordt om spaarzaam om te springen met water en waar we geconfronteerd worden
met periodes met een algemeen oppomp- en/of sproeiverbod is dit een aanzienlijke bron van
waterverspilling, terwijl dit water perfect voor andere doeleinden kan gebruikt worden.

Het uitgangspunt bij ons voorstel is in eerste instantie om maximaal in te zetten op retourbemaling,
met andere woorden om indien mogelijk het water in de directe omgeving terug te laten infiltreren. Zo
niet kan er ongetwijfeld nagedacht worden over het ter beschikking stellen van het bemalingswater
voor hergebruik.
We willen verspilling van grondwater tegengaan door het bijvoorbeeld te laten opvangen in vaten of
regenwatertanks en voor derden ter beschikking te stellen. We denken hierbij in eerste instantie aan
een toepassing zoals het besproeien van planten en groenten of het vullen van een regenwaterput door
burgers en landbouwers in de nabije buurt. Ook onze technische diensten zouden gebruik kunnen
maken van dit waterreserve om planten te besproeien of veegwagens aan te vullen. Het water kan niet
als drinkwater gebruikt worden, maar door bronbemaling komt op deze manier veel water ter
beschikking dat vandaag niet nuttig ingezet wordt.
Voorstel van besluit:
Artikel 1: Bij het verlenen van vergunningen voor bronbemalingen zal steeds maximaal gevraagd
worden om het water buiten de onttrekkingszone opnieuw te laten infiltreren.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen beslist om een droogtemaatregel over het
hergebruik van bemalingswater in te voeren telkens vanaf begin april tot eind oktober.
Artikel 3: Alle bronbemalingen die aangevraagd worden voor uitvoering vanaf 1 april 2021 dienen te
voldoen aan de opgelegde droogtemaatregel.
Artikel 4: Via de gemeentelijke website kan in kaart gebracht worden waar en hoeveel water ter
beschikking wordt gesteld aan derden.
Artikel 5: In het voorjaar 2021 wordt een sensibiliseringscampagne opgestart om deze
droogtemaatregel kenbaar te maken.
Het college van burgemeester en schepenen dient 1 amendement in om het voorstel van besluit als
volgt te wijzigen :
Art 1.: Bij het verlenen van vergunningen voor bronbemalingen zal steeds maximaal gevraagd worden
om het water buiten de onttrekkingszone opnieuw te laten infiltreren.
Art. 2: Het college van burgemeester en schepenen beslist om een droogtemaatregel over het
hergebruik van bemalingswater te onderzoeken en in te voeren waar mogelijk, telkens vanaf begin
april tot eind oktober.
Art. 3: Alle bronbemalingen die aangevraagd worden voor uitvoering vanaf 1 april 2021 dienen te
voldoen aan de opgelegde droogtemaatregel zoals bepaald door het college van burgemeester en
schepenen.
Art 5: In het voorjaar 2021 wordt een sensibiliseringscampagne opgestart om deze droogtemaatregel
kenbaar te maken. Als uitwerking van actie 3.4.5 “Sensibiliseren over watergebruik” zal een
sensibiliseringscampagne via de verschillende gemeentelijke kanalen worden opgestart waarbij
bronbemaligen aanbod zullen komen.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over het amendement van het college van
burgemeester en schepenen:
- 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, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
Het amendement wordt aanvaard.
Gelet op de uitslag van de stemming over het agendapunt mits aanpassingen uit amendement:
- 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, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met algemene stemmen. Het voorstel van besluit wordt mits aanpassingen uit amendement
aanvaard.

22.

Notulen

De notulen van de vorige gemeenteraadszitting worden met 23 stemmen voor en 3 onthoudingen
goedgekeurd.
- 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, Lia Vandeven, Axel Degreef, Maarten
Willems, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris
Wynants, Wim Vangoidsenhoven
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Marinus van Greuningen, Hans Vanhoof
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waarnemend algemeen directeur
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voorzitter

