ZITTING VAN 29 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, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim
Vangoidsenhoven, raadsleden; Roeland Maes, waarnemend algemeen directeur.

Raadsleden Frie De Greef en An Verdeyen laten zich verontschuldigen.

AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.

Jaarrekening 2019: goedkeuring
OCMW jaarrekening 2019: goedkeuring
Organisatiebeheersing - Rapportage 2019
Toelagen verenigingsraden en Erfgoedhuis werkingsjaar 2020
Wijziging gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van
gelijkgestelde producten 2017-2022 : toevoeging uitzonderingsmaatregelen in het kader van
COVID-19
6.
Stopzetting subsidiereglement voor de aankoop van een alternatief vogelafweersysteem
7.
Gebruiksreglement gemeentelijke voetbalaccommodaties
8.
Ondergrondse parkeerplaatsen Bareelplein: goedkeuring wijziging contractvoorwaarden verhuur
voor onbepaalde duur
9.
Basisschool De Boemerang Meerbeek - Aanleg parking: goedkeuring opdrachtdocumenten,
raming en gunningswijze
10. Aankoop perceel grond hoek Doelstraat – Tervuursesteenweg, 3078 Kortenberg
11. Kennisname resultaten communicatiebevraging Lokale Communicatiemonitor 2020 Kortenberg
12. Samenwerkingsverbanden en verenigingen: Kennisname verslagen
12/1 Bekrachtiging besluit van de burgemeester m.b.t. het laten doorgaan van de vergaderingen van
de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in digitale en openbare zitting
gedurende de periode van de federale fase in het kader van de maatregelen om verspreiding van
het coronavirus Covid-19 te beperken en goedkeuring afsprakennota digitale
vergadering/digitale zitting gemeenteraad en OCMW-raad
12/2. Steun Vlaamse regering voor jeugd-, sport- en cultuurverenigingen
12/3. (Bestendigen) schoolstraten aan Kortenbergse basisscholen
13. Notulen

OPENBARE ZITTING

Met algemene stemmen voor wordt beslist punt 12/1 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, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs,
Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven

12/1. Bekrachtiging besluit van de burgemeester m.b.t. het laten doorgaan van de vergaderingen van
de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in digitale en openbare zitting
gedurende de periode van de federale fase in het kader van de maatregelen om verspreiding van
het coronavirus Covid-19 te beperken en goedkeuring afsprakennota digitale
vergadering/digitale zitting gemeenteraad en OCMW-raad
Gelet op de toepasselijke bepaling van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gelet op het besluit van de burgemeester van 23 juni 2020 m.b.t. het laten doorgaan van de
vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in digitale en openbare
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/raad voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de afsprakennota digitale vergadering/digitale zitting gemeenteraad en OCMW-raad;
Overwegende dat deze afsprakennota ter goedkeuring dient voorgelegd te worden aan de
gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn;
Voorstel tot besluit:
Artikel 1: Het besluit van de burgemeester van 23 juni 2020 m.b.t. het laten doorgaan van de
vergaderingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in digitale en openbare
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.
Artikel 2: 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, Francis Peeters, Mia
Vandervelde, Lia Vandeven, Maarten Willems, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs, Jonas Piot,
Gabriëla Langmans
- onthouden zich: Bart Nevens, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van
Greuningen, Axel Degreef, Hans Vanhoof, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met 16 stemmen voor en 9 onthoudingen. Het voorstel van besluit wordt aanvaard.
580.1
- 1 IO

1.

Jaarrekening 2019: goedkeuring

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 juni 2015 houdende
goedkeuring van de waarderingsregels;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 juni 2020 houdende
kennisname ontwerp jaarrekening 2019;

Gelet op het feit dat het managementteam op 15 juni 2020 kennis heeft genomen van het ontwerp
jaarrekening 2019;
Overwegende dat de jaarrekening 2019 overeenkomstig artikel 30 van voormeld besluit van
25 juni 2010 bestaat uit:
De beleidsnota van de jaarrekening met:
o de doelstellingenrealisatie met voor elke prioritaire beleidsdoelstelling uit het budget de mate waarin
het beoogde effect of resultaat, de actieplannen en acties, en de uitgaven en ontvangsten werden
gerealiseerd;
o de doelstellingenrekening die voor elk beleidsdomein, en apart voor de prioritaire
beleidsdoelstellingen en het overige beleid, een overzicht geeft van de uitgaven en ontvangsten;
o de financiële toestand die informatie geeft over het resultaat op kasbasis en de
autofinancieringsmarge.
De financiële nota van de jaarrekening met:
o de exploitatierekening met een overzicht per beleidsdomein van alle uitgaven en ontvangsten in
verband met de exploitatie;
o de investeringsrekening die per beleidsdomein de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten door de
investeringen bevat;
o de liquiditeitenrekening die informatie geeft over het resultaat op kasbasis afkomstig uit de
exploitatie, de investeringen, de overige ontvangsten en uitgaven, het resultaat van vorige jaren en
eventuele bestemde gelden.
De samenvatting van de algemene rekeningen bestaat uit de balans en de staat van opbrengsten en
kosten.
Overwegende dat geen gemeenteraadsleden de afzonderlijke stemming hebben geëist over een of meer
onderdelen van de jaarrekening;
Gelet op de uitslag van de stemming:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, , Francis Peeters, Lia
Vandeven, Maarten Willems, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans
- onthouden zich: Bart Nevens, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody
Debaetselier, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Hans Vanhoof, Chris Wynants, Wim
Vangoidsenhoven
Besluit: met 15 stemmen voor en 10 onthoudingen
Artikel 1: De jaarrekening 2019 BBC wordt goedgekeurd.
Resultaat op kasbasis = 27.340.641,89 euro
Autofinancieringsmarge = 6.671.644,44 euro
De balans op 31 december 2019 wordt vastgesteld op 108.510.510,15 euro in activa en passiva
(schema J6).
Artikel 2: De gemeenteraad verleent kwijting aan de financieel directeur.
Artikel 3: De door de raad vastgestelde jaarrekening en de toelichting worden samen met een kopie
van het raadsbesluit naar de toezichthoudende overheid gestuurd. Het dossier dat aan de raadsleden
bezorgd wordt, is ook het dossier dat aan de toezichthoudende overheid moet worden bezorgd. Het is
daarom aangewezen dat het dossier zoals dat aan de raad wordt voorgelegd in één pdf-bestand wordt
bezorgd aan de toezichthoudende overheid.
475.1
- 1 archief
- 1 FIN
- 1 ABB – digitaal loket

De zitting wordt tijdelijk geschorst tussen agendapunten 1 en 2.

2.

OCMW jaarrekening 2019: goedkeuring

Gelet op de voorgelegde jaarrekening 2019 van het OCMW, goedgekeurd door de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn op 29.06.2020;
Gelet op de toelichting door de voorzitter van het OCMW;
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, Lia Vandeven, Maarten
Willems, Hans Vanhoof, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris
Wynants, Wim Vangoidsenhoven
- onthouden zich: Marinus van Greuningen, Axel Degreef
Besluit: met 23 stemmen voor en 2 onthoudingen
De jaarrekening 2019 van het OCMW wordt goedgekeurd.
De balans na resultaatsverwerking en consolidatie bedraagt 5.177.414,86 euro voor actief en passief.
Het budgettair resultaat van het boekjaar 2019 bedraagt 417.867,21 euro.
Het gecumuleerde budgettaire resultaat van het boekjaar 2019 bedraagt 2.570.008,54 euro.
De gemeentelijke bijdrage in de werking van het boekjaar 2019 bedraagt 1.275.671,94 euro.
185.2:475.1
- 1 archief
- 1 FIN
- 1 ABB – digitaal loket

3.

Organisatiebeheersing - Rapportage 2019

I. Probleem – Vraag - Situatie
Rapportering organisatiebeheersing over het jaar 2019.
II. Wetgevende bepalingen – bestuurlijke beslissingen
Gelet op de artikelen 217 tot 220 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.
Gelet op de beslissing nr. 31 van de gemeenteraad van 17/12/2007 houdende vaststelling van het
algemene kader van het interne controlesysteem.
Gelet op de beslissing nr. 08 van de gemeenteraad van 02/12/2019 houdende goedkeuring uitdieping
van het algemene kader organisatiebeheersing.
III. Toelichting
In de Raad van 17/12/2007 werd het algemene kader van interne controlesysteem vastgelegd. Er is
toen beslist dat het intern controlesysteem zal opgesteld en geïmplementeerd worden op basis van de
Leidraad Organisatiebeheersing voor Lokale Besturen, opgesteld door de Vlaamse overheid.
Op basis van deze leidraad werd een zelfevaluatie uitgevoerd en per thema verbeteracties
geformuleerd evenals hun prioriteit.
In 2019 vond een thema-audit gemeentelijke premies en toelagen (GPT) plaats. In de aanbeveling uit
de thema-audit GPT stond het volgende:
“Dit kader bepaalt bijkomend minstens:

-

Met welke periodiciteit en op welke manier de organisatie stil wil staan bij haar eigen werking
(via periodieke zelfevaluatie, een doorlichting door een externe partij, enz.);
- Hoe de algemeen directeur minstens jaarlijks rapporteert aan het college en de raad over de
mate waarin de risico’s beheersd zijn.”
In de raad van 2/12/2019 werd dan een gedetailleerder kader goedgekeurd, waarin de elementen mbt
de periodiciteit en rapportering werden uitgediept.
Wat de periodiciteit betreft worden er per legislatuur twee cycli van 3 jaar voorzien.
Aangezien deze legislatuur al is gestart, is er een overgangssysteem voorzien om tot de standaard
opvolging te komen.
De jaren 2019-2021 zijn aldus overgangsjaren om daarna in de gewone cyclus volgens het algemeen
kader organisatiebeheersing te komen.
De verbeteracties die voor 2019-2021 werden weerhouden zijn aldus nog niet tot stand gekomen
volgens dit kader, maar zijn voortgekomen uit:
- De verbeteracties uit de vorige zelfevaluatieperiode
- De verbeteracties n.a.v. de thema-audit
- De verbeteracties die intern werden geformuleerd nav de opmaak van het meerjarenplan.
Er is getracht om enkel die acties te weerhouden die in 2019-2020 kunnen gerealiseerd worden, omdat
in 2021 de vernieuwde zelfevaluatie wordt opgestart. Slechts enkele acties hebben een langere
uitvoeringstijd, maar werden – gezien de belangrijkheid ervan – toch opgenomen in het plan.
In het rapport bij deze beslissing is een overzicht opgenomen van de verschillende verbeteracties en de
mate van realisatie op 31/12/2019.
IV. Bijlagen bij de beslissing
Rapport 2019
Besluit:
Artikel 1: Kennisname rapportage 2019 van de organisatiebeheersing.
Artikel 2: Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 29/06/2020.
Artikel 3: Verdere afhandeling na de Raad:
Een uittreksel wordt bewaard onder klasseercode 226 en meegedeeld aan:
- Adjunct algemeen directeur, Roeland Maes (dossierbehandelaar)
Een brief wordt gestuurd aan:
- /

4.

Toelagen verenigingsraden en Erfgoedhuis werkingsjaar 2020

Gelet op de bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gezien het past onderstaande verenigingsraden en het Erfgoedhuis een financiële toelage toe te kennen
voor hun werking;
Gelet op de opdracht die de verenigingsraden toegekend krijgen als beheerder van specifieke
vrijetijdsinfrastructuur als de opdracht van het Erfgoedhuis aangaande het ontsluiten van erfgoed;
Gelet op het ‘Installatiebesluit en afsprakennota adviesraden’ dat door de gemeenteraad werd
goedgekeurd op 24/06/2019;
Overwegende dat de verenigingsraden en het Erfgoedhuis geen adviesraden zijn en niet onder
bovenstaande regeling vallen;
Gelet op de wet van 14.11.1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van
sommige toelagen;

Gelet op de omzendbrief BA 93/03 van 21.04.1993 betreffende de uitoefening van gemeentelijke en
provinciale belangen in samenwerking met private rechtspersonen – toelagen – vereisten inzake
openbaarheid en inzagerecht;
Overwegende dat deze toelagen niet nominatief opgenomen zijn in de beleidsnota of de verdeling niet
via een gemeentelijk reglement wordt geregeld;
Overwegende dat hiertoe jaarlijks een schriftelijk verzoek met jaarrekening 2019 en budget 2020 dient
gericht te worden aan het gemeentebestuur;
Gelet op het voorziene budget onder de actie ‘Toelage aan Vt-, cultuuraad en verenigingsraden, met
registratiesleutel 0709-00/64930000 in het budget 2020;
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, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs,
Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Voor het jaar 2020 worden volgende toelagen verleend:
Registratiesleutel 0709-00/64930000:
€ 950 verenigingsraad Kortenberg
€ 950 verenigingsraad Everberg
€ 950 verenigingsraad Meerbeek
€ 950 verenigingsraad Erps-Kwerps
€ 1425 erfgoedhuis
Artikel 2: Het Erfgoedhuis en de verenigingsraden dienen het gebruik van de toelage te rechtvaardigen
door middel van het overmaken van de jaarrekening 2019 en begroting 2020.
571.61
- 1 archief
- 1 dienst VT – Veerle Cammaerts

5.

Wijziging gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van
gelijkgestelde producten 2017-2022 : toevoeging uitzonderingsmaatregelen in het kader van
COVID-19

Gelet op artikel 170 §4 van de grondwet;
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 40 §3;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010
en 17 februari 2012;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen, gewijzigd bij decreten van 21 december 2012 en 1 maart 2013;
Gelet op de omzendbrief 2011/01 van 10 juni 2011 – Coördinatie van de onderrichtingen over de
gemeentefiscaliteit;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2012 tot vaststelling van het Vlaams
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA),
met latere wijzigingen;
Overwegende dat de gemeente kosten maakt voor de ophaling en de verwerking van het afval dat
gegenereerd wordt door de verspreiding van het reclamedrukwerk;
Overwegende dat papier van de reclamebladen regelmatig op de openbare wegen terecht komt;
Overwegende dat deze belasting overeenstemt met het principe “de vervuiler betaalt”;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 5 december 2016 tot vaststelling van een
gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde
producten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 betreffende de bekendmaking en
raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de
reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en
betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones;
Gelet op artikel 1 van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
Gelet op artikel 4, § 1, eerste lid, 1° van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van
een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid;
Gelet op het Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en de daaropvolgende wijzigingen;
Overwegende dat de Vlaamse Regering de lokale besturen oproept om de lokale belastingreglementen
te herzien opdat de belastingplichtigen op het grondgebied minder belastingen moeten betalen op
activiteiten waarop ze door de COVID-19-crisis financieel al zwaar inleveren.
Overwegende dat, om de belastingdruk te reduceren, vrijstellingen kunnen worden aangepast of een
tariefvermindering kan worden toegekend voor bepaalde belastingreglementen en voor een beperkte
duur;
Overwegende dat het aangewezen is de gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde
drukwerken en van gelijkgestelde producten, in het kader van bovengenoemde COVID-19maatregelen, op te schorten van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 voor één niet-geadresseerd
drukwerk per trimester voor elke onderneming of organisatie van welke aard ook;
Overwegende dat het aangewezen is om deze uitzondering enkel te voorzien voor niet-geadresseerd
drukwerk waarvan de grootte maximum A3-formaat recto-verso is;
Overwegende dat het aangewezen is om het eerste drukwerk voor een bepaald trimester vrij te stellen,
indien er die periode meerdere drukwerken worden verspreid voor dezelfde onderneming of
organisatie;
Overwegende dat vrijstelling van de belasting niet inhoudt dat men ook is vrijgesteld van de aangifte.
Overwegende dat de vrijstelling van de belasting immers maar wordt vastgesteld bij de aangifte van de
verspreiding en na controle en onderzoek van het drukwerk.
Overwegende dat, wanneer niet aan de aangifteplicht voldaan zou worden, de ambtshalve aanslag en
de vrijstelling van de belasting zouden vervallen;
Gelet op het gunstig advies van de Raad voor Lokale Economie;
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, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs, Jonas Piot,
Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
- onthoudt zich: Axel Degreef
Besluit : met 24 stemmen voor en 1 onthouding
Het belastingreglement inzake de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van
gelijkgestelde producten, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 5 december 2018 wordt als volgt
aangepast:
Gemeentebelasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde
producten 2017-2022
Artikel 1: Er wordt voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2021 een gemeentebelasting gevestigd op de
voor de bestemmeling kosteloze verspreiding aan huis van niet-geadresseerde drukwerken en
gelijkgestelde producten.

Artikel 2: Onder reclamedrukwerk wordt verstaan elke publicatie die er toe sterke bekendheid te geven
aan potentiële activiteiten, handelszaken, merknamen en andere elementen en die erop gericht is een
potentieel cliënteel er toe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of producten van de
adverteerder. Onder verspreiding wordt verstaan het achterlaten van ongeadresseerd reclamedrukwerk
in de brievenbussen van de bestemmeling op het grondgebied van de gemeente (of een deel daarvan).
Collectieve adresaanduidingen per straat of gedeeltelijke adresvermelding wordt niet beschouwd als
zijnde geadresseerd. Onder geadresseerd drukwerk wordt verstaan: drukwerk waarop naam, voornaam
en volledig adres van de bewoner is vermeld. Indien aan deze vereisten niet voldaan werd, wordt
drukwerk als ongeadresseerd beschouwd.
Artikel 3: Van de belasting zijn vrijgesteld:
-erkende Kortenbergse verenigingen, voor zover het reclamedrukwerk sociale, culturele doeleinden
heeft;
-publiciteit gevoerd door plaatselijke vormingsinstellingen en plaatselijke onderwijsinstellingen;
-voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 één niet-geadresseerd drukwerk met een
maximum A3-formaat recto-verso per trimester voor elke onderneming of organisatie van welke aard
ook. Indien er meerdere drukwerken worden verspreid voor dezelfde onderneming of organisatie,
wordt het eerste drukwerk voor dat trimester vrijgesteld.
- drukwerk uitgaande van politieke partijen die een lijst indienen voor de Europese, de federale, de
gewestelijke, provinciale of gemeentelijke verkiezingen, of van kandidaten die op een dergelijke lijst
voorkomen, en dit voor zover de drukwerken of gelijkgestelde producten verspreid worden in de
periode tussen de in de betreffende kieswetgeving vastgestelde datum van terhandstelling van de
voordrachten van de kandidaten en de dag van de verkiezing.
Artikel 4: De belasting is verschuldigd door de fysieke persoon of rechtspersoon die de opdracht gaf
aan de drukker om te drukken, of die de opdracht gaf om het gelijkgestelde product te produceren.
Wanneer deze persoon geen aangifte heeft gedaan overeenkomstig art. 5 of niet gekend is, is de
belasting verschuldigd door de persoon die op het drukwerk als verantwoordelijke uitgever wordt
vermeld. De drukken of de fysieke of rechtspersoon onder wiens naam, handelsnaam, loge of
embleem het drukwerk of product verspreid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de
belasting.
Artikel 5:De belasting wordt vastgesteld op €0,05 per verspreid exemplaar. Per verspreiding bedraagt
de heffing minimum €15. Indien verscheidene reclamedrukwerken samen verspreid worden zonder dat
ze op een permanente of vaste wijze één geheel vormen, wordt ieder reclamedrukwerk als een apart
exemplaar beschouwd. Als één geheel vormend wordt beschouwd de reclamedrukwerken die ofwel in
een catalogus of een blaadje zijn opgenomen ofwel aaneen geniet of geplakt zijn ofwel op iedere
andere wijze zijn samengebracht zijn waardoor de reclamedrukwerken niet losbladig zijn. Indien
verscheidene reclamedrukwerken die qua vorm, kleur, lay-out of ander stijlkenmerk als afzonderlijk
kunnen worden beschouwd en waarbij d meerderheid van de verscheidene reclamedrukwerken elk
afzonderlijk toebehoren aan afzonderlijke adverteerders, op een in het vorige lid vermelde wijze
samengebracht en waarbij het geheel geen eenheid qua vorm, kleur, lay-out of ander stijlkenmerk
vertoont, wordt ieder van die afzonderlijke reclamedrukwerken als een apart exemplaar beschouwd.
Artikel 6: De belastingplichtige is ertoe gehouden ten minste 24 uren vóór met de verspreiding wordt
aangevangen, de voor de aanslag noodzakelijke gegevens op het gemeentehuis te bezorgen via het
gemeentelijke aangifteformulier, samen met een exemplaar van het te verspreiden drukwerk of
daarmee gelijkgesteld product. Aangifteformulieren kunnen op een eenvoudig verzoek aangevraagd
worden bij de dienst financiën. Het aangifteformulier en een exemplaar van het te verspreiden
drukwerk of daarmee gelijkgesteld product kunnen eventueel ook worden gemaild naar
reclame@kortenberg.be . Voor de periodieke verspreiding mag de aangifte bij voorbaat gedaan
worden voor een periode van hoogstens drie maanden. Onvolledige verspreiding of niet verspreiding
van drukwerken, waarvan aangifte werd gedaan bij het gemeentebestuur, geeft geen aanleiding tot
belastingvermindering.

Artikel 7: Bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, kan de belasting ambtshalve worden
ingekohierd. In geval van een ambtshalve aanslag wordt de belasting gevestigd op basis van gegevens
waardoor de belastingheffende overheid beschikt. Vóór de belasting ambtshalve wordt gevestigd,
brengt het college van burgemeester en schepenen de belastingplichtige op de hoogte, per aangetekend
schrijven, waarom ze gebruik maakt van deze procedure, de elementen waarop de belasting is
gebaseerd evenals de wijze van bepaling van die elementen en het bedrag van de belasting. De
belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van verzending van
deze kennisgeving om zijn opmerking schriftelijk voor te dragen. De belasting mag niet worden
gevestigd voor die termijn verstreken is, behoudens als de rechten van de provinciale of gemeentelijke
thesaurie in gevaar verkeren ingevolge een andere oorzaak dan het verstrijken van de
aanslagtermijnen. De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden
ingekohierd gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar. Deze
termijn van drie jaar wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het
oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen. Als de belasting ambtshalve is
gevestigd, moet de belastingplichtige het bewijs leveren van de juistheid van de door hem ingeroepen
elementen.
De ambtshalve ingekohierde belastingen worden als volgt verhoogd:
- bij een eerste overtreding van de aangifteplicht wordt er geen verhoging aangerekend.
- vanaf een tweede overtreding binnen hetzelfde aanslagjaar wordt de belasting verhoogd met een
bedrag dat gelijk is aan het bedrag van de ambtshalve ingekohierde belasting. Het bedrag van deze
verhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting ingekohierd.
Artikel 8: De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat periodiek vastgesteld en
uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 9: De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het
aanslagbiljet.
Artikel 10: De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen bij het College van
Burgemeester en Schepenen. Het bezwaarschrift, moet op straffe van nietigheid, schriftelijk worden
ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. De indiening kan gebeuren door verzending of door
overhandiging. Bezwaarschriften kunnen onder dezelfde voorwaarden n binnen dezelfde termijn
worden ingediend via een duurzame drager. De indiening van het bezwaarschrift, moet op straffe van
verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag
volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of
vanaf de kennisgeving van de aanslag. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven,
binnen vijftien dagen na de indiening ervan.
Artikel 11: Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen aan het huidige decreet, zijn de bepalingen van
titel VII (vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1(algemene bepaling),
3(onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn,
rechtsmiddelen; invordering van de belasting waardoor de nalatigheids- en moratoriumintrest; rechten
en voorrechten van de schatkist, verjaring van de schatkist) van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek zijn
van toepassing op de provincie- en gemeentebeslissing, voor zover zij met name niet de belasting op
de inkomsten betreffen.
Artikel 12: De vrijstelling van de belasting waarnaar verwezen wordt in artikel 3 houdt niet in dat men
ook is vrijgesteld van de aangifte. De vrijstelling van de belasting wordt immers maar vastgesteld bij
de aangifte van de verspreiding en na controle en onderzoek van het drukwerk. Wanneer niet aan de
aangifteplicht voldaan werd, geldt de ambtshalve aanslag en vervalt de vrijstelling van de belasting.
Artikel 13: De burgemeester maakt dit besluit bekend op de website van de gemeente overeenkomstig
de artikelen 286 en 287 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

De burgemeester publiceert een geactualiseerde en gecoördineerde versie van de gewijzigde
reglementen op de website van de gemeente overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van
20 april 2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het
lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur
worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de
politiezones en hulpverleningszones.
Artikel 14: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
Tevens brengt de gemeente de toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking van dit
besluit overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.
484.152
- 1 archief ONDN
- 1 FIN
- 1 toezichthoudende overheid

6.

Stopzetting subsidiereglement voor de aankoop van een alternatief vogelafweersysteem

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige toelagen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 houdende definiëring begrip dagelijks
bestuur;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 12 januari 2004 houdende het reglement voor de
subsidie voor de aankoop van een alternatief vogelafweersysteem;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 13 januari 2020 houdende een aangepast reglement voor
de subsidie voor de aankoop van een alternatief vogelafweersysteem;
Overwegende dat sinds de ingang van het reglement op 12 januari 2004 slechts 2 aanvragen werden
ingediend;
Overwegende dat tijdens de ad hoc raadscommissie van 27 mei 2020 werd aangegeven dat het
aangewezen is om deze subsidie stop te zetten;
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, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs,
Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraadsbeslissing van 13 januari 2020 betreffende de subsidie voor de aankoop
van een alternatief vogelafweersysteem, wordt stop gezet.
485
- 1 OMG
- 1 FIN
- 1 BMW

7.

Gebruiksreglement gemeentelijke voetbalaccommodaties

Gelet op het gebruiksreglement gemeentelijke voetbalaccommodaties van 7 november 2011;

Overwegende dat de huidige gebruiksovereenkomsten met de voetbalclubs zullen aangepast worden in
overeenstemming met dit nieuwe gebruiksreglement;
Overwegende dat de aangepaste gebruiksovereenkomsten ter ondertekening zullen voorgelegd
worden;
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, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs,
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 17 stemmen voor en 8 onthoudingen
De gemeenteraad keurt het gebruiksreglement gemeentelijke voetbalaccommodaties goed.
Het gebruiksreglement gemeentelijke voetbalaccommodaties maakt integraal deel uit van dit besluit.
GEBRUIKSREGLEMENT GEMEENTELIJKE VOETBALACCOMMODATIES
A. ALGEMENE VOORWAARDEN
1 . Beschikbare lokalen en terreinen
Site Colomba, Wijngaardstraat, 3070 Kortenberg: 1 kunstgrasveld, 1 natuurgrasveld binnen
atletiekpiste, tribune, bergruimten, kleedkamers en kantine
Kwikstraat, 3078 Everberg: 2 natuurgrasvelden, bergruimten, kleedkamers en kantine
Kasteelstraat, 3071 Erps-Kwerps: 2 natuurgrasvelden, bergruimten, kleedkamers en kantine
Alle lokalen en terreinen (behalve tribune en bergruimten) zijn afzonderlijk beschikbaar. Al de
voetbalaccommodaties blijven volle eigendom van de gemeente.
2. Bestemming
tenzij het college anders beslist;
Alleen de gemeente, de scholen, de gemeentelijke adviesraden en erkende Kortenbergse verenigingen
kunnen gebruik maken van de voetbalaccommodatie.
a. Kantine:
Serveren van dranken en kleine snacks. Vergaderingen en afwijkende activiteiten zijn mogelijk.
Activiteiten die afwijken van hun normale werking dienen gemeld te worden bij de sportdienst.
Indien nodig dient men tijdig een evenementenaanvraag in (bv: tornooi, atletiekmeeting, eetfestijn,
etc.). Na toestemming van het college kan het evenement plaatsvinden.

b. Kleedkamers:
De kleedkamers staan ter beschikking als omkleed- en doucheruimte bij de organisatie van een
buitenactiviteit. Uitzonderlijk ook bij de organisatie van een binnen activiteit in sporthal Colomba.
c. Voetbalterreinen:
De terreinen worden uitsluitend gebruikt voor sporten die geen risico op beschadiging van de terreinen
inhouden. Zonder toestemming van het college mag de gebruiker aan de terreinen geen andere
bestemming geven.
3. Gebruik
a. Structureel gebruik door vaste gebruikers
De gebruikers die structureel wensen gebruik te maken van de voetbalaccommodaties (hierna vaste
gebruikers genoemd) dienen hiervoor jaarlijks een gebruiksovereenkomst af te sluiten met de
gemeente. De gebruiksovereenkomst wordt bekrachtigd door het college van burgemeester en
schepenen en loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
Tijdens de maanden januari-februari moet men per mail aan de sportdienst een gebruiksaanvraag voor
het daaropvolgend sportjaar indienen (1 juli-30 juni). De vaste gebruikers hebben voorrang op de
dagen en uren waarop zij de accommodatie het voorgaande jaar reeds gebruikten. Competitie en

uitgestelde wedstrijden hebben steeds voorrang. Jeugdploegen krijgen voorrang op het gebruik van het
kunstgrasveld te Kortenberg. Hierbij wordt rekening gehouden met een efficiënte planning zodat er
ook nog beperkte mogelijkheden zijn voor volwassen ploegen op latere uren. De sportdienst maakt in
overleg met de vaste gebruikers een standaard weekkalender op voor trainings- en wedstrijduren.
Indien gedurende het sportjaar bepaalde uren systematisch niet gebruikt worden of wijzigen dient dit
gemeld te worden aan de sportdienst.
b. Occasioneel gebruik door alle gebruikers
Tijdens de maanden april-mei kan men reeds per mail aan de sportdienst een gebruiksaanvraag voor
het daaropvolgend sportjaar indienen (1 juli-30 juni). Op basis van deze aanvragen wordt er een
jaarkalender met niet-structurele activiteiten opgemaakt (bv: tornooi, atletiekmeeting, eetfestijn,
receptie, opleiding). Dit naar analogie met de binnen sportinfrastructuur.
Aanvragen doorheen het sportjaar voor het gebruiken van voetbalaccommodaties kunnen per mail
gesteld worden aan de sportdienst. Op basis van de bezetting en in overleg met de vaste gebruiker
wordt de beschikbaarheid nagegaan. Aanvragen zijn in dit geval enkel mogelijk voor het lopende
sportjaar.
c. Gebruik door Kortenbergse scholen
Kortenbergse scholen kunnen na melding bij de sportdienst de voetbalterreinen gebruiken tijdens de
schooluren.
d.
Bij het verlenen van de toelating wordt volgende voorrangsregeling toegepast:
l. gemeentebestuur
2. erkende Kortenbergse verenigingen die met de gemeente een overeenkomst hebben afgesloten voor
het gebruik van de voetbalaccommodatie (vaste gebruikers)
3. erkende Kortenbergse verenigingen
4. Kortenbergse scholen
5. Kortenbergse adviesraden
4. Wijzigen, intrekken, opzeggen van een aanvraag
Het college van burgemeester en schepenen heeft het recht de verleende toelating tot gebruik van de
voetbalaccommodatie te wijzigen of in te trekken zonder enig verhaal van de gebruiker in volgende
uitzonderlijke gevallen:
1. indien onderhouds- en/of herstellingswerken worden uitgevoerd.
2. indien de gebruiker de gebruiksregeling niet naleeft (wanbetaling).
3. indien de gebruiker de bepalingen en richtlijnen betreffende het gebruik van de accommodatie
overtreedt - in dit geval blijft de verplichting tot betalen van de gebruiksvergoeding.
De gebruiker dient een wijziging, stopzetting e.d. van activiteiten minstens één week op voorhand
schriftelijk te melden aan de sportdienst. Dit geldt niet voor vaste gebruikers. Indien een training van
de vaste gebruiker éénmalig wijzigt of niet door gaat moet dit niet gemeld worden. Systematische
wijzigingen dient de vaste gebruiker wel door te geven.
5. Gebruiksregeling
De vaste gebruikers die bij voorrang wensen gebruik te maken van de accommodatie dienen met
de gemeente een overeenkomst af te sluiten waarin de modaliteiten zijn vastgelegd. Onder andere
afspraken over de huurprijzen, onderhoud en uitrusting maken deel uit van deze overeenkomst die
verschillend kan zijn voor elke vaste gebruiker.
De gemeentelijke diensten, de gemeentelijke adviesraden en de scholen mogen gratis gebruik
maken van de accommodatie.
Alle andere gebruikers betalen een huurprijs van 5 euro per uur per voetbalterrein, inclusief
verlichting, kleedkamers en douches. Ook voor huur van enkel de kleedkamers met/zonder douches
wordt er 5 euro per uur aangerekend, ongeacht het aantal kleedkamers. Voor de bepaling van de
huurprijs kantines geldt het algemeen huurprijzenreglement voor de gemeentelijke infrastructuur. De

kantines behoren tot de categorie ‘kleine zalen’. De kantines kunnen gehuurd worden met/zonder
keuken.
Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd de huurprijs in bepaalde gevallen bv. voor
gemeente-overstijgende manifestaties, sociale doeleinden e.d. te wijzigen of er vrijstelling van te
geven.
6. Toegang tot de accommodatie
Indien het college een gebruiksovereenkomst op lange termijn heeft afgesloten met een vaste
gebruiker, bekomt men de nodige sleutels die toegang bieden tot de accommodaties aan de Uitbalie.
Mits het betalen van een waarborgsom van € 30 per sleutel is deze eigendom van de vaste gebruiker
voor de duur van de overeenkomst. Deze waarborgsom wordt aan de vaste gebruiker teruggegeven bij
het inleveren van de sleutel.
Indien anders, bekomt men de nodige sleutels voor toegang tot de accommodaties aan de Uitbalie.
Mits het betalen van een waarborgsom van € 30 per sleutel kan de sleutel een aantal dagen voor de
activiteit opgehaald worden. Binnen een week na de activiteit worden de sleutels terug ingeleverd. De
waarborgsom wordt teruggegeven bij het inleveren van de sleutels.
7. Controle op het gebruik
Het college van burgemeester en schepenen en/of zijn afgevaardigde behouden zich het recht voor op
elk ogenblik toezicht te kunnen uitoefenen op de gemeentelijke gebouwen en voetbalterreinen. Bij niet
naleven van de richtlijnen betreffende het gebruik en/of moedwillig vernielen van gebouwen van de
accommodatie zal het extra werk door het personeel voor eventuele herstellingen en/of de gemaakte
onkosten doorgerekend worden aan de gebruiker.
Het college en/of zijn verantwoordelijke afgevaardigde heeft het recht de overtreders uit het gebouw te
verwijderen, al dan niet door tussenkomst van de politie. In geval van herhaaldelijke inbreuken kan het
college de verleende toelating tot gebruik van de accommodatie al dan niet tijdelijk intrekken.
8. Verantwoordelijkheid van de gebruiker
Voor iedere activiteit duidt de gebruiker een afgevaardigde aan die volledige verantwoordelijkheid
draagt voor het verloop van de activiteit of reeks van activiteiten.
De gebruiker is aansprakelijk voor de burgerlijke en contractuele aansprakelijkheden. Hij is
verantwoordelijk:
1. voor alle mogelijke schade, behalve brandschade volgens de wettelijke bepalingen van de wet van
1/2/1988, toegebracht aan de gehuurde accommodatie gedurende de huurtijd.
2. de vastgestelde schade dient, onverminderd eventuele strafrechtelijke vervolging, door de gebruiker
op eerste verzoek van het gemeentebestuur integraal te worden vergoed.
3. voor het gedrag van alle aanwezigen.
4. voor het correct afsluiten van de lokalen.
5. de gemeente kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van diefstal.
6. voor eventuele lichamelijke en/of stoffelijke schade van zijn leden.
Het betreden van de terreinen door derden is op eigen risico.
De gebruiker dient eveneens de richtlijnen betreffende het gebruik van de accommodatie zoals
vermeld in rubriek B) Bijzondere voorwaarden, na te leven.
Ingeval van defecten of gebreken die de onmiddellijke veiligheid van de gebruikers of de gebouwen
in gevaar kunnen brengen, dient de gebruiker dit onmiddellijk en duidelijk omschreven ter kennis te
brengen van het college van burgemeester en schepenen via de burgemeester. Ondertussen moet de
gebruiker de nodige stappen zetten om de veiligheid te garanderen,
Specifiek voor wat het gebruik van het natuurgrasveld binnen atletiekpiste Kortenberg betreft, dient de
gebruiker zich te houden aan onderstaande onderrichtingen:
1. het voorzien van ballenrapers (zonder studs) tijdens wedstrijden en wanneer mogelijk tijdens
trainingen.
2. het zich verplaatsen naar en van het veld over de voorziene matten.
9. Nutsvoorzieningen
De gemeente draagt alle kosten voor nutsvoorzieningen van de volledige gemeentelijke
voetbalaccommodatie. De gemeente eist een rationeel gebruik en rekent hiervoor op de burgerzin van
de gebruikers.

B. BIJZONDERE VOORWAARDEN
1. Controle op het gebruik van de accommodatie
Vooraf aan het gebruik door occasionele gebruikers zal de verantwoordelijke van de activiteit een
afspraak maken met iemand van het gemeentepersoneel om een rondgang te doen door de ter
beschikking gestelde accommodatie.
Na de activiteit zal er door iemand van het gemeentepersoneel gecontroleerd worden of de gebruikte
accommodatie in orde is. Eventuele opmerkingen worden genoteerd en doorgegeven aan de
sportdienst die er het nodige gevolg zal aan geven.
2. Onderhoud gebruiker
De gebruiker laat de gebruikte lokalen en gangen in propere staat achter:
1. Borstelen en dweilen van de vloer indien nodig
2. De toiletten worden netjes achter gelaten en indien nodig gepoetst met nat.
3. Tafels vegen, toog en spoelbakken schoon maken
4. Afval verwijderen en vuilnisbakken leegmaken. Gebroken glas, papier en GFT-afval worden apart
gesorteerd en naar de glascontainer en/of containerpark gebracht, restafval kan in vuilniszakken van de
gemeente in de containers worden gegooid, Materialen (vuilniszakken, handdoeken, afwasproduct,
poetsproducten,... ) worden zelf meegebracht, Ander poetsgerief wordt door de gemeente voorzien in
de poetsberging (dweilen, trekkers, borstels, emmers)
Buitengewone schoonmaak en/of herstellingen zullen bijkomend aangerekend worden a rato van het
geldende uurtarief.
3. Toezicht
De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor openen en sluiten van de deuren, alsook voor het
activeren/deactiveren van de inbraakbeveiliging. Op elk ogenblik kan er toezicht uitgeoefend worden
door het gemeentepersoneel.
4. Beschadigingen
De gebruiker is verplicht de lokalen van de accommodatie en inboedel van schade te vrijwaren.
Eventuele beschadigingen dienen onmiddellijk gemeld te worden. Eventuele herstellingen gebeuren
via het gemeentebestuur. De kosten hieraan verbonden worden door de gebruiker op het eerste
verzoek van het gemeentebestuur integraal vergoed.
5. Energiebesparende maatregelen
De gebruiker dooft onmiddellijk na gebruik zorgvuldig de lichten. Onnodig laten branden van de
verlichting en de verwarming dient vermeden te worden. Na gebruik van water dienen de kranen
zorgvuldig te worden gesloten. Indien men vaststelt dat er niet rationeel wordt omgesprongen met
elektriciteit, water en verwarming kan het college een sanctie opleggen.
6. E.H.B.O.
De gebruiker dient zelf zijn E.H.B.O.-kit mee te brengen.
7. Gebruik door derden
De lokalen of voetbalterreinen mogen door de gebruiker niet aan anderen, al dan niet tegen
vergoeding, in gebruik worden gegeven. Het onderverhuren is ten strengste verboden.
8. Handhaving orde
De gebruiker is verantwoordelijk voor het gedrag van alle aanwezigen en zorgt dus voor voldoende
toezicht. Lokalen die niet gebruikt worden dienen afgesloten te zijn. De bergruimten zijn niet
toegankelijk voor het publiek.
9. Veiligheid en hygiëne
1. Er mag geen materiaal in de stooklokalen of de gangen geplaatst worden. De nooduitgangen
moeten steeds bereikbaar zijn en mogen niet op slot gedaan worden.
2. Interleuven en Premed voeren in opdracht van het gemeentebestuur regelmatig veiligheidscontroles
uit in de voetbalaccommodaties.
3. Een door de gemeente aangestelde firma controleert in opdracht van het gemeentebestuur I maal
per jaar de werking van de blusapparatuur aanwezig in de accommodaties.
4. Het voedselagentschap voert op eigen initiatief controles uit met betrekking tot de hygiëne van de
infrastructuur nodig voor het te koop aanbieden van drank en etenswaren.

10. Vergunningen
De billijke vergoeding, tarief activiteiten ‘met drank’, wordt betaald door het gemeentebestuur. De
gebruiker blijft gehouden tot betaling van alle andere mogelijke taksen, belastingen, auteursrechten…
11 Rookverbod
In alle lokalen geldt een algemeen rookverbod. De gebruiker ziet toe op de naleving ervan.
12. Dranken
De vaste hoofdgebruiker, zo vastgelegd in de gebruiksovereenkomst, dient zelf zijn drank te
bestellen. Occasionele gebruikers dienen af te nemen bij de hoofdgebruiker. Afspraken tussen de
vaste hoofdgebruiker en occasionele gebruiker worden vastgelegd in de gebruiksovereenkomst
van de vaste hoofdgebruiker. De gebruiker is vrij in het bepalen van de verkoopprijs van de
dranken. Hij zal in geen geval sterke drank serveren zonder uitdrukkelijke toelating van het
gemeentebestuur. De gebruiker verbindt er zich toe te voldoen aan de geldende wetgeving, onder
meer met betrekking tot geluidsoverlast e.d.
C. SLOTBEPALINGEN
l. In werking
Dit reglement wordt in de vorm van een gebruiksovereenkomst afgesloten met de vaste gebruikers.
Dit reglement vervangt alle voorgaande en treedt in werking op 1 juli 2020
653.10
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8.

Ondergrondse parkeerplaatsen Bareelplein: goedkeuring wijziging contractvoorwaarden verhuur
voor onbepaalde duur

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 houdende definiëring begrip dagelijks
bestuur;
Gelet op de stedenbouwkundige vergunning van 11 september 2013 voor de site “bareel” (dossier
B.KO/2013/92);
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 8 januari 2018 waarin het reglement houdende verlenen
van de mogelijkheid tot huren van een ondergrondse parkeerplaats in eigendom van de gemeente in
site Bareel werd goedgekeurd;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 juni 2019 waarin de contractvoorwaarden verhuur
voor onbepaalde duur en aanpassing huurprijs werden goedgekeurd;
Gelet op het feit dat de blokpolis van het gebouw voorziet in een afstand van verhaal waardoor de
huurder geen extra huurdersaansprakelijkheisverzekering dient af te sluiten;
Gelet op het voorstel tot wijziging van artikel 10, “verzekeringen” van de door de gemeenteraad
goedgekeurde overeenkomst;
Overwegende dat het aangewezen is om de vrijstelling in geval van een schade veroorzaakt door de
huurder ten laste is van de huurder te leggen;
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, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs,
Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met algemene stemmen

Artikel 1: De gemeenteraad stemt in met de wijziging van de contractvoorwaarden voor verhuur met
name artikel 10 “verzekeringen”.
Artikel 2: De gemeenteraad stemt in met de contractvoorwaarden zoals opgenomen in de
ontwerphuurovereenkomst als bijlage.
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9.

Basisschool De Boemerang Meerbeek - Aanleg parking: goedkeuring opdrachtdocumenten,
raming en gunningswijze

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en
met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies,
en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 december 2010 betreffende
de gunning van de ontwerpopdracht voor de opdracht “Promotieovereenkomst "Bouw en financiering"
vernieuwing en uitbreiding basisschool De Boemerang Meerbeek” aan Architectenbureau
Vanthournout b.v.b.a., Congresstraat 13/7 te 1000 Brussel;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 30 juni 2017 aangaande de
aanstelling van aannemer DE BRANDT NV, Sint-Ursmarusstraat 23 te 9200 Dendermonde voor de
uitvoering van deze werkzaamheden.
Overwegende dat na de werkzaamheden aan de nieuwbouw en de renovatie van de oude gebouwen het
aangewezen is ook het braakliggend terrein naast de school in te richten als parking;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 26 oktober 2018 aangaande
de bijkomende aanstelling voor Architectenbureau Vanthournout b.v.b.a., Congresstraat 13/7 te 1000
Brussel, als ontwerper voor deze nieuwe parking;
Gelet op de voorliggende opdrachtdocumenten bestaande uit plannen, bestektekst en ramingen;
Overwegende dat deze plannen met de verschillende actoren (mobiliteitsoverleg, GAMV, dienst
burgerzaken en schoolraad) voorafgaand werden besproken en aangepast werden waar nodig;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
Gelet dat de kosten geraamd worden op 262.895,13 euro, excl. btw of 318.103,11 euro, incl. btw;
Gelet op het budget dat voorzien is op actie 2020/ACT-1.3.3/0220-00/22000007/IP-06 Uitvoeren van
een parkeersbeleidsplan;
Gelet op het visum nr. 2020/125 d.d. 12.06.2020 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, Lia Vandeven, Axel
Degreef, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla
Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
- onthoudt zich: Marinus van Greuningen
Besluit: met 24 stemmen voor en 1 onthouding
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met lastvoorwaarden, plannen, raming voor het
project « Aanleg parking basisschool De Boemerang - Meerbeek », opgesteld door Architectenbureau
Vanthournout b.v.b.a., Congrestraat 13/7 te 1000 Brussel.
Artikel 2: De kosten voor deze werkzaamheden worden geraamd op 262.895,13 euro, excl. btw of
318.103,11 euro, incl. btw.
Artikel 3: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 4: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 5: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in 2020/ACT-1.3.3/0220-00/22000007/IP-06.
Artikel 6: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitwerking van dit
project.
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10.

Aankoop perceel grond hoek Doelstraat – Tervuursesteenweg, 3078 Kortenberg

Overwegende dat Fluvius de bestaande ondergrondse cabine in de Doelstraat omwille van slijtage
wenst te vervangen;
Overwegende dat de nieuwe cabine niet op de huidige plaats teruggeplaatst kan worden;
Overwegende dat de gemeente Kortenberg als alternatief het perceel grond op de hoek Doelstraat –
Tervuursesteenweg, sectie C nr. 83LP0000, met een oppervlakte van 02 a 80 ca wenst aan te kopen;
Overwegende dat na afhandeling van de aankoopakte de onderhandelingen met Fluvius zullen
opgestart worden;
Overwegende dat bovenvermeld perceel thans eigendom is van Prinses de Merode, Gravin du Saint
Empire Marie Salvatrix Louise Gabriel, Ghislaine, wonende te 6041 Charleroi, Chaussée de Fleurus
90/000A en Burggraaf le Hardy de Beaulieu Jean Louis Robert Marie Engelbert Ghislain, wonende te
6041 Charleroi, Chaussée de Fleurus 90/000A;
Gelet op het uittreksel uit de kadastrale legger;
Gelet op het bodemattest;
Gelet op de hypotheekstraat;
Gelet op het schattingsverslag, opgesteld door landmeter Artois;
Gelet op de ontwerpakte, opgesteld door het kantoor van notarissen Mariens & De Booseré te
Kortenberg;
Overwegende dat de aankoop zal gefinancierd worden van het krediet op actie 2020/GBB-08/005000/22100007/IP-03;
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, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs,
Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met algemene stemmen
Het perceel grond, sectie C nr. 83LP0000, met een oppervlakte van 02 a 80 ca, gelegen Doelstraat –
Tervuursesteenweg, deelgemeente Everberg en eigendom van Prinses de Merode, Gravin du Saint
Empire Marie Salvatrix Louise Gabriel Ghislaine en Burggraaf le Hardy de Beaulieu Jean Louis
Robert Marie Engelbert Ghislain, wordt aangekocht.
De aankoop geschiedt voor openbaar nut.
De prijs wordt vastgesteld op 1.120,00 euro (duizend honderdtwintig euro).
De aankoop zal gefinancierd worden van het krediet op actie 2020/GBB-08/0050-00/22100007/IP-03.
De akte zal verleden worden door notarissen Mariens & De Booseré te Kortenberg.
De notariële akte wordt namens de gemeente Kortenberg ondertekend door de voorzitter van de
gemeenteraad, bijgestaan door de algemeen directeur.
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11.

Kennisname resultaten communicatiebevraging Lokale Communicatiemonitor 2020 Kortenberg

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Overwegende dat de gemeente Kortenberg een inwonersbevraging wenste uit te voeren om een zicht
te krijgen op het bereik en de waardering van de communicatie van gemeente en Welzijnshuis bij de
bevolking, op de informatie- en communicatienoden van de Kortenbergse inwoners, op de perceptie
van het imago van de gemeente en op wat de prioriteiten moeten zijn voor toekomstige
communicatieprojecten;
Overwegende dat de gemeente Kortenberg daarbij de resultaten van deze bevraging wilde kunnen
benchmarken met de resultaten van andere gemeenten;
Gelet op het feit dat het onderzoek ‘Lokale Communicatiemonitor’, dat door het Onderzoekscentrum
Memori van Thomas More-hogeschool in Mechelen werd ontwikkeld, de mogelijkheid biedt om deze
benchmarking uit te voeren en dat dit het enige onderzoek in Vlaanderen is dat deze mogelijkheid tot
benchmarking biedt;
Gelet op het feit dat het college van burgemeester en schepenen op 15 januari 2020 besliste om deel te
nemen aan de Lokale Communicatiemonitor;
Gelet op het feit dat het college van burgemeester en schepenen op 15 januari 2020 besliste om de
trekking door de dienst Burgerzaken van 1.800 adressen van 18-plussers uit het rijksregister van de
gemeente Kortenberg toe te staan om deze adressen persoonlijk aan te schrijven voor de Lokale
Communicatiemonitor voor Steden en Gemeenten;
Overwegende dat de Lokale Communicatiemonitor van eind februari tot en met 19 april in Kortenberg
plaatsvond door middel van een online enquêteformulier en dat er daarenboven naar een systematisch
getrokken steekproef van 1.800 Kortenbergse 18-plussers (in alfabetische volgorde iedere negende
naam) een papieren exemplaar van de enquête met voorgefrankeerde antwoordenveloppe werd
gestuurd;
Gelet op het feit dat 689 respondenten deelnamen aan de enquête, waarvan 199 (29%) door middel van
een papieren enquête en dat 611 respondenten de enquête tot het einde invulden;
Gelet op het feit de betrouwbaarheidsmarge van het onderzoek 95% bedraagt en de foutenmarge
maximaal 4%;
Gelet op het feit dat het college van burgemeester en schepenen op 27 mei 2020 kennis nam van de
resultaten van de enquête;

Gelet op het feit dat de resultaten worden bekendgemaakt via de gebruikelijke gemeentelijke
communicatiekanalen;
Besluit:
De gemeenteraad neemt kennis van de resultaten van de communicatiebevraging ‘Lokale
Communicatiemonitor’ als bijlage bij dit besluit. Deze bevraging werd in het voorjaar van 2020
uitgevoerd door de gemeente Kortenberg in samenwerking met het Onderzoekscentrum Memori van
de Thomas More-hogeschool Mechelen..
205.012
- 1 COMM

12.

Samenwerkingsverbanden en verenigingen: Kennisname verslagen

De gemeenteraadsleden nemen kennis van:
a) Interleuven – verslag Raad van Bestuur 13.05.2020
b) IGO – verslag Raad van Bestuur 15.05.2020
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In uitvoering van art. 21 van het Decreet over het Lokaal Bestuur werden volgende punten toegevoegd
aan de agenda:
het punt 12/1 op vraag van Ann Van de Casteele namens de Open-Vld-fractie;
de punten 12/2 tot en met 12/3 op vraag van Hans Vanhoof namens de N-VA-fractie.

Met algemene stemmen voor wordt beslist punt 12/1 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, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs,
Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven

12/2. Steun Vlaamse regering voor jeugd-, sport- en cultuurverenigingen
N-VA Kortenberg stelde begin juni een 12 puntenplan voor om Kortenberg na corona terug te laten
opleven. In dit plan wordt ook stilgestaan bij de noodzakelijke financiële en praktische steun om onze
Kortenbergse verenigingen door deze moeilijke periode te loodsen. Jammer genoeg wenste het
gemeentebestuur niet in te gaan op de vraag naar een open dialoog over grenzen van meerderheid en
oppositie heen om dit samen vorm te geven.
Ondertussen werd evenwel duidelijk dat Vlaanderen € 87 miljoen uittrekt voor de lokale sport-, jeugden cultuurverenigingen. Onder impuls van minister-president en Vlaams minister van Cultuur Jan
Jambon en Vlaams minister van Sport Ben Weyts stelt de Vlaamse regering dat deze steun het sociale
weefsel van onze Vlaamse gemeenschap weer kan doen heropleven. Zo voorziet Vlaanderen €208.493
voor sport-, jeugd- en cultuurverenigingen in Kortenberg.

N-VA Kortenberg juicht dit initiatief uiteraard toe. Onze verenigingen vormen immers een hoeksteen
voor het sociale weefsel in onze gemeente. Deze extra middelen zijn voor veel van onze verenigingen
een steun om de verdere werking te verzekeren, in lijn met onze eerdere voorstellen.
De N-VA fractie wenst opnieuw de hand te reiken naar het gemeentebestuur en biedt aan om in een
constructieve dialoog te bekijken hoe deze middelen het beste kunnen aangewend worden in het
belang van de Kortenbergse verenigingen.
Vandaar stelt de N-VA fractie volgende ontwerpbesluiten voor:
Voorstel van besluit 1:
Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord om de modaliteiten voor de verdeling van de fondsen die de
Vlaamse regering voorziet ten voordele van de Kortenbergse verenigingen te bespreken in een
raadscommissie waarop naast gemeenteraadsleden ook de betrokken adviesraden worden uitgenodigd.
Op die manier kunnen de middelen op een eerlijke manier verdeeld worden onder die verenigingen die
de steun het meeste nodig hebben.
Gelet op de uitslag van de stemming:
- stemmen voor: Bart Nevens, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van
Greuningen, Axel Degreef, Hans Vanhoof, 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, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans
- onthoudt zich: Mia Vandervelde
Besluit: met 9 stemmen voor, 15 stemmen tegen en 1 onthouding. Het voorstel van besluit 1 wordt niet
aanvaard.
Voorstel van besluit 2:
Artikel 2: Op korte termijn vraagt de gemeenteraad het gemeentebestuur een bijkomende steun uit te
werken voor de Kortenbergse verenigingen die extra kosten moeten dragen om zomerkampen voor
onze Kortenbergse jeugd te organiseren op een corona-veilige manier.
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, 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, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans
Besluit: met 10 stemmen voor en 15 stemmen tegen. Het voorstel van besluit 2 wordt niet aanvaard.
- 1 VT

12/3. (Bestendigen) schoolstraten aan Kortenbergse basisscholen
Omwille van de corona-maatregelen bij het heropstarten van de Kortenbergse basisscholen werden er
door het gemeentebestuur tijdelijke schoolstraten ingericht zowel in de Engerstraat aan de vrije
basisschool Mater Dei in Erps-Kwerps als aan GBS de Regenboog in Kortenberg (Kloosterstraat en
Sint-Amandstraat).
Dit volgde onder andere op het al lopende proefproject van schoolstraat in de Kwerpse Baan aan GBS
de KlimOp dat verlengd werd tot einde juni 2020 en het systeem van dynamische verkeersborden dat
reeds enkele jaren uitgerold werd in de Annonciadenstraat aan GBS de Negensprong.

Hoewel elk project rond de invoering van een schoolstraat specifieke problemen en vragen met zich
meebrengt, is het onmiskenbaar dat ze effectief een enorme impact hebben op de verkeersveiligheid
aan en rond een school.
Voor onze N-VA fractie is het belangrijk dat er bij de start van het volgende schooljaar gestart kan
worden met een bestendigde, definitieve inrichting van de verkeerssituatie in de omgeving van onze
Kortenbergse basisscholen en dat hierover zo vlug mogelijk duidelijkheid gecreëerd wordt naar onze
inwoners toe.
De N-VA fractie legt daarom volgend ontwerpbesluit voor:
Voorstel van besluit:
Artikel 1: De gemeenteraad vraagt het gemeentebestuur om de tijdelijke schoolstraten in Engerstraat,
Kloosterstraat, Sint-Amandsstraat en Kwerpse Baan te verlengen en als dusdanig als schoolstraat in te
richten in voorbereiding van het schooljaar 2020 – 2021.
Hiertoe vraagt de N-VA fractie het gemeentebestuur om alle betrokken actoren te bevragen en in de
mate van het mogelijke rekening te houden met de resultaten van deze bevraging bij een definitieve
inrichting.
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, Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs,
Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met algemene stemmen. Het voorstel van besluit wordt aanvaard.
- 1 MOB

13.

Notulen

De notulen van de vorige gemeenteraadszitting worden met 21 stemmen voor en 4 onthoudingen
goedgekeurd.
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Sabine
Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Lia Vandeven, Axel Degreef, Maarten Willems,
Barbara Vermeulen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim
Vangoidsenhoven
- onthouden zich: Bart Nevens, Mia Vandervelde, Marinus van Greuningen, Hans Vanhoof

L. CEUPPENS
algemeen directeur

M. WILLEMS
wnd. voorzitter

