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OPENBARE ZITTING

Raadslid An Verdeyen laat zich verontschuldigen.

De voorzitter doet volgende mededeling:
Mevrouw An Verdeyen heeft op 25 januari 2021 haar ontslag ingediend als gemeenteraadslid. De
nodige administratieve formaliteit voor de opvolging worden voorbereid door onze dienst Interne
ondersteuning.
Toevoeging agendapunt 10/3 op basis van spoedeisendheid: ‘Samenwerkingsovereenkomst
Vaccinatiecentrum tussen Kortenberg, Herent, Bertem’
Gelet op de toepasselijke bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur;
Overwegende dat het coronavirus sinds begin 2020 een zeer zware hypotheek legt op het sociaal en
economisch leven;
Overwegende dat vaccinatie de belangrijkste troef is, in de strijd tegen de COVID-19-pandemie;

Overwegende dat, teneinde de vaccinatie vlot te laten verlopen, de hogere overheden beslisten tot de
inrichting van verschillende vaccinatiecentra, verdeeld over het land;
Overwegende dat er in Vlaanderen tot 95 vaccinatiecentra opgericht zullen worden om vaccinaties op
grote schaal toe te dienen in de volgende fases van de vaccinatiecampagne;
Overwegende dat de zorgraden (Eerstelijnszones - ELZ) en lokale besturen vanuit de Vlaamse en
Federale overheid de handvaten en richtlijnen kregen om deze vaccinatiecentra tegen midden februari
2021 klaar te hebben;
Gelet op het feit dat de infrastructuur van de sporthal en het gemeenschapscentrum aan site Colomba
Kortenberg in onderling overleg tussen de gemeenten Herent, Bertem en Kortenberg en de
Eerstelijnszone Leuven-Zuid werd uitgekozen om dienst te doen als vaccinatiecentrum voor de
inwoners van diezelfde gemeenten binnen de Eerstelijnszone Leuven-Zuid en die voldoet aan alle
eisen van de blauwdruk voor Vlaamse vaccinatiecentra en die beschikbaar is voor de periode die nodig
is;
Overwegende dat de gemeente Kortenberg door de Vlaamse Regering wordt aangesteld als
penhoudende gemeente voor het vaccinatiecentrum;
Gelet op de expliciete vraag van de hogere overheden en dit bij hoogdringendheid om de opstart van
een vaccinatieorganisatie onverwijld voor te bereiden;
Overwegende dat het noodzakelijk is dat er voor dit vaccinatiecentrum een
samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten tussen Kortenberg, Herent en Bertem, de gemeenten
waarvan de inwoners zullen gevaccineerd worden op deze locatie;
Overwegende dat de beslissing tot het inrichten van het vaccinatiecentrum in Kortenberg en de
voorbereiding van de samenwerkingsovereenkomst het niet toelieten om deze
samenwerkingsovereenkomst nog tijdig binnen de voorziene termijnen te agenderen op de
gemeenteraad van 8 februari 2021, en dat daarom wordt voorgesteld deze als spoedeisend, conform
artikel 23 van het decreet over het lokaal bestuur, toe te voegen aan de agenda;
Overwegende dat tot spoedbehandeling kan besloten worden door ten minste twee derde van de
aanwezige leden en dat de namen van die leden in de notulen worden vermeld.
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,
Axel Degreef, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Barbara Vermeulen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans,
Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste, Thomas Malisart
Besluit: met algemene stemmen
De gemeenteraad beslist om het agendapunt ‘Samenwerkingsovereenkomst Vaccinatiecentrum tussen
de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem’ toe te voegen als punt 10/3 aan de agenda van de
gemeenteraad van 8 februari 2021.
Toevoeging agendapunt 10/4 op basis van spoedeisendheid: ‘Bekrachtiging beslissing van
burgemeester en schepenen van 3 februari 2021 – agendapunt tot dwingende en onvoorziene uitgaven
in toepassing van artikel 269 van het Decreet Lokaal Bestuur, voor uitvoering van de opdracht
‘Inrichting en exploitatie Vaccinatiecentrum Kortenberg’’
Gelet op de toepasselijke bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur;
Overwegende dat het coronavirus sinds begin 2020 een zeer zware hypotheek legt op het sociaal en
economisch leven;
Overwegende dat vaccinatie de belangrijkste troef is, in de strijd tegen de COVID-19-pandemie;
Overwegende dat, teneinde de vaccinatie vlot te laten verlopen, de hogere overheden beslisten tot de
inrichting van verschillende vaccinatiecentra, verdeeld over het land;
Overwegende dat er in Vlaanderen tot 95 vaccinatiecentra opgericht zullen worden om vaccinaties op
grote schaal toe te dienen in de volgende fases van de vaccinatiecampagne;

Overwegende dat de zorgraden (Eerstelijnszones - ELZ) en lokale besturen vanuit de Vlaamse en
Federale overheid de handvaten en richtlijnen kregen om deze vaccinatiecentra tegen midden februari
2021 klaar te hebben;
Gelet op het feit dat de infrastructuur van de sporthal en het gemeenschapscentrum aan site Colomba
Kortenberg in onderling overleg tussen de gemeenten Herent, Bertem en Kortenberg en de
Eerstelijnszone Leuven-Zuid werd uitgekozen om dienst te doen als vaccinatiecentrum voor de
inwoners van diezelfde gemeenten binnen de Eerstelijnszone Leuven-Zuid en die voldoet aan alle
eisen van de blauwdruk voor Vlaamse vaccinatiecentra en die beschikbaar is voor de periode die nodig
is;
Overwegende dat de gemeente Kortenberg door de Vlaamse Regering wordt aangesteld als
penhoudende gemeente voor het vaccinatiecentrum;
Gelet op de expliciete vraag van de hogere overheden en dit bij hoogdringendheid om de opstart van
een vaccinatieorganisatie onverwijld voor te bereiden;
Overwegende dat de uitgave hieraan verbonden als dwingend en onvoorzien beschouwd kunnen
worden, waarbij het geringste uitstel onbetwistbare schade berokkent;
Gelet op artikel 269 van het decreet over het lokaal bestuur dat stelt: ‘De gemeenteraad kan zonder de
nodige kredieten over de uitgaven beslissen die door dwingende en onvoorziene omstandigheden
vereist zijn, op voorwaarde dat hij daarvoor een met redenen omkleed besluit neemt. In dezelfde
omstandigheden en als het geringste uitstel onbetwistbare schade zou veroorzaken, kan het college van
burgemeester en schepenen op eigen verantwoordelijkheid over de uitgaven beslissen. Het college van
burgemeester en schepenen brengt de gemeenteraad daarvan onmiddellijk op de hoogte. De
bevoegdheid om over de uitgaven te beslissen, houdt ook de bevoegdheid in tot het vaststellen van de
voorwaarden van overheidsopdrachten, het vaststellen van de plaatsingsprocedure, het voeren van de
plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten. In de gevallen, vermeld
in het eerste en het tweede lid, worden de financiële gevolgen opgenomen in de eerstvolgende
aanpassing van het meerjarenplan.’;
Gelet op het besluit nr. 50 van het college van burgemeester en schepenen van 3 februari 2021
houdende ‘‘Inrichting en exploitatie Vaccinatiecentrum Kortenberg’ - voorstel tot dwingende en
onvoorziene uitgaven in toepassing van artikel 269 van het decreet over het lokaal bestuur, voor
uitvoering van de opdracht’;
Overwegende dat de bekrachtiging van deze beslissing door de gemeenteraad van 8 februari 2021 niet
kon geagendeerd worden binnen de voorziene termijnen en dat er daarom wordt voorgesteld deze
bekrachtiging als spoedeisend, conform artikel 23 van het decreet over het lokaal bestuur, toe te
voegen aan de agenda;
Overwegende dat tot spoedbehandeling kan besloten worden door ten minste twee derde van de
aanwezige leden en dat de namen van die leden in de notulen worden vermeld.
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,
Axel Degreef, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Barbara Vermeulen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans,
Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste, Thomas Malisart
Besluit: met algemene stemmen
De gemeenteraad beslist om agendapunt ‘Bekrachtiging beslissing van burgemeester en schepenen van
3 februari 2021 – agendapunt tot dwingende en onvoorziene uitgaven in toepassing van artikel 269
van het Decreet Lokaal Bestuur, voor uitvoering van de opdracht ‘Inrichting en exploitatie
Vaccinatiecentrum Kortenberg’’, toe te voegen als punt 10/4 aan de agenda van de gemeenteraad van
8 februari 2021.

Raadslid Mia Vandervelde verlaat de zitting.

1.

Raadscommissies: wijziging samenstelling

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid art.37 betreffende de oprichting van
commissies;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 3 juni 2019 houdende goedkeuring van het
huishoudelijk reglement waarin volgende raadscommissies werden opgericht:
1. raadscommissie financiën
2. raadscommissie ruimtelijke ordening, duurzaamheid en mobiliteit
3. raadscommissie sociaal beleid, cultuur, sport, lokale economie, senioren en jeugd
4. raadscommissie ad hoc
Gelet op het feit dat het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de mandaten in iedere commissie
evenredig dienen verdeeld te worden over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld op
basis van de voordrachten die worden ingediend door de fracties bij de voorzitter van de
gemeenteraad;
Gelet op het huishoudelijk reglement goedgekeurd door de gemeenteraad van 3 juni 2019 waarin
wordt bepaald dat 8 mandaten evenredig worden verdeeld volgens het systeem D’Hondt, nl.:
3 CD&V – 2 Open Vld – 2 N-VA – 1 Groen;
Gelet op het feit dat het huishoudelijk reglement voorziet dat de fracties per effectief lid ook een
plaatsvervanger kunnen aanduiden die de effectieve collega vervangt als deze verhinderd is;
Gelet op het feit dat de burgemeester of schepenen geen voorzitter kunnen zijn van de commissies;
Gelet op het feit dat de aanstellingen van kracht zijn tot de eerste volledige vernieuwing van de
gemeenteraad;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 11 maart 2019, gewijzigd op 9 maart 2020, 5 oktober
2020 en 16 november 2020, houdende de samenstelling van de raadscommissies;
Gelet op het ontslag van mevrouw Lia Vandeven als gemeenteraadslid voor de Open Vld-fractie, met
ingang vanaf 1 januari 2021;
Gelet op het feit dat mevrouw Lia Vandeven werd verkozen verklaard als :
a) effectief lid en voorzitter in de raadscommissie financiën
b) effectief lid en ondervoorzitter in de raadscommissie sociaal beleid, cultuur, sport, lokale economie,
senioren en jeugd;
Overwegende dat de fractie Open Vld derhalve nieuwe kandidaten mag voordragen ter vervanging in
de bovenvermelde raadscommissies;
Gelet op de geldig ingediende voordrachtakte van de Open Vld-fractie van 15 januari 2021;
Overwegende dat de akte van voordracht van de kandidaat-commissieleden ondertekend is door een
meerderheid van de leden van de fractie waar de kandidaat-commissieleden deel van zijn;
Overwegende dat de voorgedragen leden als verkozen worden verklaard en de aanstellingen van
kracht zijn tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad;
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor:
raadscommissie financiën
Effectief lid ter vervanging van Lia Vandeven:
Thomas Malisart
raadscommissie sociaal beleid, cultuur, sport, lokale economie, senioren en jeugd
Effectief lid ter vervanging van Lia Vandeven:
Thomas Malisart
Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor de aanstelling van de voorzitter van de
raadscommissie financiën;
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor voorzitter :
Aantal stembriefjes: 25
- Thomas Malisart bekomt 18 stemmen
- Hans Vanhoof bekomt 7 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 0

Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor de aanstelling van de ondervoorzitter van de
raadscommissie sociaal beleid, cultuur, sport, lokale economie, senioren en jeugd;
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor ondervoorzitter :
Aantal stembriefjes: 25
- Thomas Malisart bekomt 18 stemmen
- Wim Vangoidsenhoven bekomt 7 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 0
Besluit :
Artikel 1: Wordt verkozen verklaard als lid van de raadscommissie financiën:
raadscommissie Financiën
Effectief lid ter vervanging van Lia Vandeven:
Thomas Malisart
Artikel 2: Wordt verkozen verklaard als lid van de raadscommissie sociaal beleid, cultuur, sport,
lokale economie, senioren en jeugd:
raadscommissie sociaal beleid, cultuur, sport, lokale economie, senioren en jeugd
Effectief lid ter vervanging van Lia Vandeven:
Thomas Malisart
Artikel 3: Met 18 stemmen wordt Thomas Malisart aangeduid als voorzitter van de raadscommissie
financiën.
Artikel 4: Met 18 stemmen wordt Thomas Malisart aangeduid als ondervoorzitter van de
raadscommissie sociaal beleid, cultuur, sport, lokale economie, senioren en jeugd.
Artikel 5: Deze aanstellingen zijn van kracht vanaf heden tot de eerstvolgende volledige vernieuwing
van de gemeenteraad.
172.9

Raadslid Mia Vandervelde sluit opnieuw aan bij de zitting.

2.

IGO: voordracht kandidaat-bestuurders

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 en 11 december 2020;
Gelet op het feit dat er binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de
gemeenteraadsverkiezingen een algemene vergadering wordt bijeengeroepen waarbij tot de algehele
vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan;
Overwegende dat ingevolge artikel 435 van het decreet over het lokaal bestuur de samenstelling en
voordrachtregeling van de raad van bestuur in de dienstverlenende vereniging statutair wordt geregeld,
met precieze aanduiding van het aantal leden, benoemd overeenkomstig artikel 434 van het decreet
over het lokaal bestuur;
Overwegende dat luidens voornoemd artikel 434 de leden van de raad van bestuur, bij geheime
stemming, worden benoemd door de algemene vergadering;

Overwegende dat het aantal leden van de raad van bestuur maximaal vijftien bedraagt en maximaal
twee derden van de leden van hetzelfde geslacht is;
Overwegende dat de leden van de raad van bestuur worden benoemd op voordracht van de
deelnemers;
Als de deelnemende gemeenten kandidaat-bestuurders voordragen die geen lid zijn van een
gemeenteraad, maar van wie de deskundigheid over de statutair bepaalde doelstellingen manifest
aantoonbaar is, wordt die voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat geval is de onverenigbaarheid
van het mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een deelnemend openbaar bestuur,
vermeld in artikel 436, eerste lid, 8°, niet van toepassing;
Overwegende dat de algemene vergadering op voordracht van de raad van bestuur, onafhankelijke
bestuurders kan aanstellen als stemgerechtigde leden van de raad van bestuur;
Overwegende dat de raad van bestuur de vereisten vaststelt waaraan de kandidaten voor het mandaat
van onafhankelijk bestuurder moeten voldoen op het vlak van bekwaamheden, kennis en ervaring. Hij
doet een oproep tot kandidaatstelling voor een mandaat van onafhankelijk bestuurder. De oproep bevat
een weergave van de vereisten waaraan kandidaten moeten voldoen en regelt de wijze van
kandidaatstelling, waarbij minstens een curriculum vitae wordt voorgelegd. De raad van bestuur
vergelijkt de verdiensten van de kandidaten;
Overwegende dat de algemene vergadering een onafhankelijk bestuurder aanstelt op voordracht van de
raad van bestuur, op grond van:
- deskundigheid inzake het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband
- specifieke deskundigheid inzake de inhoudelijke materie en de beleidsvelden waarin het
samenwerkingsverband actief is
- onafhankelijkheid ten aanzien van de deelgenoten en het dagelijks bestuur van het
samenwerkingsverband;
Overwegende dat in geval van ernstige redenen de onafhankelijke bestuurders te allen tijde kunnen
worden ontslagen door de algemene vergadering, op voordracht van de raad van bestuur;
Overwegende dat niemand gelijktijdig mandaten kan uitoefenen in de uitvoerende organen van meer
dan drie dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen;
Overwegende dat de algemene vergadering een code van goed bestuur vaststelt en dat deze wordt
meegedeeld aan de toezichthoudende overheid;
Overwegende dat de 15 mandaten van de leden van de raad van bestuur worden verdeeld volgens
clusters waarbij één bestuurder voor de cluster Herent/Kortenberg;
Overwegende dat er tussen de gemeenten Herent en Kortenberg werd overeengekomen dat er voor de
eerste 3 jaren van de legislatuur, tot 31 december 2021, een kandidaat-bestuurder en kandidaatbestuurder met raadgevende stem, wordt voorgedragen door de gemeente Herent;
Overwegende dat er tussen de gemeenten Herent en Kortenberg werd overeengekomen dat er voor de
laatste 3 jaren, vanaf 1 januari 2022 tot het einde van de legislatuur, een kandidaat-bestuurder en
kandidaat-bestuurder met raadgevende stem, wordt voorgedragen door de gemeente Kortenberg;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 11 maart 2019 waarbij de gemeenteraad zijn
goedkeuring hechtte aan de afspraak met de gemeente Herent om de voordrachten van een kandidaatbestuurder en een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem als volgt te verdelen conform de cluster
Herent/Kortenberg, zoals bepaald in de statuten van IGO:
De eerste 3 jaren worden de kandidaten voorgedragen door de gemeente Herent, de laatste 3 jaren door
de gemeente Kortenberg;
Overwegende dat het mandaat van de bestuurders ten allen tijde kan worden herroepen door de
algemene vergadering;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 11 maart 2019 waarbij mevrouw Lia Vandeven wordt
voorgedragen als kandidaat-bestuurder met stemrecht in de raad van bestuur van IGO, De Vunt 17 te
3220 Holsbeek, voor de periode vanaf 1 januari 2022 tot het einde van de legislatuur.
Gelet op het ontslag van mevrouw Lia Vandeven als titelvoerend gemeenteraadslid met ingang vanaf
1 januari 2021;
Overwegende dat er daarom een nieuwe kandidaat-bestuurder dient voorgedragen te worden;
Gelet op de voorgedragen kandidaat-bestuurders voor de gemeente Kortenberg voor de periode vanaf
1 januari 2022 tot het einde van de legislatuur:
Gelet op de geheime stemming:

Aantal stembriefjes: 26
- Melody Debaetselier bekomt 5 stemmen
- Thomas Malisart bekomt 16 stemmen
- Marinus van Greuningen bekomt 5 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 0
Besluit:
Artikel 1: Thomas Malisart wordt met 16 stemmen voorgedragen als kandidaat-bestuurder met
stemrecht in de raad van bestuur van IGO, De Vunt 17 te 3220 Holsbeek, voor de periode vanaf
1 januari 2022 tot het einde van de legislatuur.
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3.

Standpuntbepaling referentieregio’s

Overwegende dat de Vlaamse regering wenst in te zetten op regiovorming om de huidige
verrommeling tegen te gaan en zo tot minder mandaten te komen;
Gelet op de kadernota van de Vlaamse regering van 9 oktober 2020 waarin de visie op regiovorming
wordt weergegeven en het kader voor de verdere aanpak wordt geschetst;
Gelet op de kaart met 13 referentieregio’s die als ontwerp werden opgenomen;
Overwegende dat Kortenberg ingedeeld werd in referentieregio Oost-Brabant;
Overwegende dat de burgemeesters beschouwd worden als de spil van de regiovorming;
Gelet op het schrijven van de gouverneur van Vlaams-Brabant Jan Spooren, gericht aan de
burgemeester van Kortenberg met de vraag naar het standpunt m.b.t. het voorstel van toewijzing van
onze gemeente aan de betreffende referentieregio;
Gelet op het standpunt van de burgemeester m.b.t. de referentieregio’s;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 13 januari 2021 waarbij ze
zich aansluit bij het standpunt van de burgemeester;
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,
Maarten Willems, Hans Vanhoof, Barbara Vermeulen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Wim
Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste, Thomas Malisart
- onthouden zich: Axel Degreef, Chris Wynants
Besluit: met 24 stemmen voor en 2 onthoudingen
Artikel 1: Gemeente Kortenberg gaat akkoord met de indeling bij referentieregio Oost-Brabant. Reeds
vandaag bestaan er verschillende samenwerkingsverbanden met gemeenten die ten oosten van
Kortenberg gelegen zijn.
Artikel 2: Behalve samenwerkingsverbanden met gemeenten die in dezelfde referentieregio werden
ingedeeld, heeft Kortenberg ook samenwerkingsverbanden met gemeenten die ingedeeld werden bij
een andere referentieregio bijvoorbeeld Halle-Vilvoorde. Op ruimtelijk vlak zijn soms meer
gelijkenissen te vinden met gemeenten die zich langs de ene zijde van onze gemeente bevinden
(bijvoorbeeld waterbeleid), terwijl er voor persoonsgebonden zaken (bijvoorbeeld toerisme met
Groene Gordel) juiste meer aansluiting gevonden kan worden bij gemeenten die langs de andere zijde
aansluiten tegen onze gemeente. Gemeente Kortenberg zal aan de grens van een regio liggen en zou
het erg jammer vinden als bestaande of nieuwe samenwerkingsverbanden met buurgemeenten van
regio Halle-Vilvoorde onmogelijk gemaakt zouden worden.
Artikel 3: Daarnaast zullen de ontwikkeling, de visies en het beleid van regio Halle-Vilvoorde een

impact hebben op gemeente Kortenberg, we denken bijvoorbeeld aan ontwikkelingen die te maken
hebben met de luchthaven. Het zou zinvol zijn om als grensgemeente ook nauw betrokken te worden
bij de werking van deze aansluitende regio.
171.0

4.

Motie tegen de eenzijdige invoering van de slimme kilometerheffing van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

Gelet op de gemeenschappelijke algemene beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie –
Zittingsperiode 2019-2024;
Overwegende dat in deze beleidsverklaring het verlangen bevestigd wordt om een
samenwerkingsakkoord tussen de Gewesten te sluiten met het oog op de invoering van een slimme
kilometerheffing voor lichte voertuigen in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest of op het hele
nationale grondgebied en dat deze kilometerheffing ook zal leiden tot de afschaffing van de huidige
belasting;
Overwegende dat Vlaamse pendelaars de Vlaamse verkeersbelasting moeten blijven betalen zolang er
geen samenwerkingsakkoord is;
Overwegende dat er voor de uitrol van de slimme kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest 93 miljoen euro is ingeschreven in de Brusselse Hoofdstedelijke begroting van 2021;
Overwegende dat er tot op heden geen consensus bestaat tussen de verschillende gewesten over het
invoeren van een slimme kilometerheffing;
Overwegende dat het Vlaams Parlement aan de Vlaamse Regering heeft gevraagd om Brussel op te
roepen tot het aangaan van de dialoog;
Overwegende dat het Waals Parlement via een motie de Waalse Regering heeft opgeroepen tot overleg
met de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en, zo nodig, dit te agenderen op het overlegcomité;
Overwegende het gelijkheidsbeginsel, het non-discriminatiebeginsel en het legaliteitsbeginsel;
Overwegende dat naar schatting 40 % van de inwoners van Kortenberg die tewerkgesteld zijn in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest hiervoor de wagen neemt wegens onvoldoende praktische
alternatieven;
Overwegende dat inwoners van Kortenberg ook naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest trekken voor
onder andere onderwijs, vrije tijd, dienstverlening van allerlei aard,…;
Overwegende de nood aan duurzame vervoersalternatieven;
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,
Axel Degreef, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Barbara Vermeulen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans,
Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste, Thomas Malisart
Besluit: met algemene stemmen
De gemeenteraad van Kortenberg verzet zich tegen de eenzijdige invoering van de slimme
kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De gemeenteraad vraagt aan de Vlaamse Regering en aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om
gezamenlijk een constructieve dialoog aan te gaan voor het uitzetten van een realistisch tijdspad om te
komen tot een gedragen mobiliteitsoplossing die de modal shift bewerkstelligt. Hiervoor moet
prioritair geïnvesteerd worden in en samengewerkt worden voor de ontwikkeling van duurzame
vervoersalternatieven.
De gemeenteraad vraagt aan de Vlaamse Regering om de nodige stappen te ondernemen indien het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest eenzijdig overgaat tot het invoeren van de slimme kilometerheffing in
2022.

Het college van burgemeester en schepenen neemt contact op met de buurgemeenten en de VVSG om
na te gaan of gezamenlijk optreden mogelijk is teneinde de eenzijdige invoering van de slimme
kilometerheffing door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verhinderen of alleszins de impact ervan
op onze pendelaars te minimaliseren.

5.

Aanpassing gebruikersreglement bibliotheek

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 5 oktober 2020 om over te gaan tot de ondertekening
van de Overeenkomst Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek met vzw Cultuurconnect, zodat de
bibliotheek op 26 februari 2021 kan toetreden tot het Eengemaakte Bibliotheeksysteem (EBS).
Overwegende dat de overstap naar het EBS een opportuniteit biedt om het gebruikersreglement waar
mogelijk te laten overeenstemmen met dat van andere bibliotheken in het nieuwe netwerk (artikels 3,
4, 9, 10);
Overwegende dat in de nieuwe software ook enkele administratieve processen lichtelijk zullen
wijzigen en dat daarom de betrokken artikels moeten worden aangepast (artikels 11 en 14);
Overwegende dat het opportuun is om het aparte reglement met betrekking tot het uitlenen van ereaders te laten samenvallen met het standaard gebruikersreglement (artikels 16 en 18);
Overwegende dat er van de gelegenheid wordt gebruikgemaakt om enkele artikels te herschikken of
herschrijven en dit ter verduidelijking aan de klant;
Gelet op het unaniem gunstige advies van de Bibraad van 13 januari 2021 om het reglement als
dusdanig aan te passen;
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,
Axel Degreef, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Barbara Vermeulen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans,
Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste, Thomas Malisart
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Het nieuwe gebruikersreglement van de bibliotheek, waarover de Bibraad op 13 januari
2021 unaniem een gunstig advies gaf, wordt als volgt goedgekeurd.
Gebruikersreglement bibliotheek Kortenberg
Artikel 1 – Toegankelijkheid
De bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen die zich aan dit reglement houdt. De aanwezige
documenten en informatiebronnen, inclusief internet, zijn vrij en gratis raadpleegbaar.
Artikel 2 – Inschrijving
Inschrijving gebeurt na voorlegging van de identiteitskaart. Door zich in te schrijven verklaart de
bibliotheekgebruiker zich akkoord met dit reglement, waarvan hij een exemplaar ontvangt bij
inschrijving of op verzoek.
Voor de inschrijving van een minderjarige onder de 14 jaar is de toestemming en de aanwezigheid
van een ouder of voogd vereist bij de inschrijving. Een minderjarige van 14 jaar of ouder verklaart,
bij afwezigheid van de ouders op het ogenblik van de inschrijving, dat (i) hij onmiddellijk zijn
ouders of voogd op de hoogte brengt van zijn lidmaatschap en het daaraan verbonden
gebruikersreglement en de privacyverklaring van de bibliotheek, (ii) dat hij de door hem verstrekte
contactgegevens van zijn/haar ouder(s) of voogd (naam, e-mail, telefoonnummer, …) mag
doorgeven met het oog op het beheer van het lidmaatschap.
Artikel 3 – Lidmaatschap
Een lidmaatschap is strikt persoonlijk. Zonder lidkaart worden geen uitleningen of andere
verrichtingen toegestaan. Adreswijzigingen dient men onmiddellijk aan de bibliotheek mee te delen.

Onder 18 jaar is het lidmaatschap gratis. Vanaf 18 jaar is het lidmaatschap betalend. De bibliotheek
van Kortenberg maakt deel uit van het Slim Netwerk. Het lidmaatschap wordt in één van de
aangesloten bibliotheken van het Slim Netwerk betaald en betekent automatisch het lidmaatschap in
alle bibliotheken aangesloten op dat netwerk. Een overzicht van de aangesloten bibliotheken is te
vinden op de website van de bibliotheek.
Het lidmaatschap geldt voor 12 maanden en wordt één maal betaald per 12 maanden.
Artikel 4 – Tarieven
Lidmaatschap
€5
Vervanging lidkaart
€3
Boete per dag voor alle materialen
€ 0,10
IBL
€ 2,50
Reservatie
€1
Zwart-witkopie of -print
€ 0,10
Kleurenkopie
€ 0,50
Aanmaningsbrief
€1
Aangetekende aanmaningsbrief
€5
Artikel 5 – Verantwoordelijkheid
De bibliotheekgebruiker is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen. Hij mag
deze materialen niet verder uitlenen. Hij kijkt het geleende materiaal bij ontvangst na om eventuele
beschadigingen te laten vaststellen. Indien er problemen zijn, verwittigt hij het personeel om te
vermijden dat hij zelf aansprakelijk wordt gesteld.
De bibliotheekgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het correct registreren van uitleningen,
teruggebrachte materialen en het verlengen van uitleentermijnen aan de zelfuitleenbalie. Hij
controleert steeds welke titels op zijn lidkaart geregistreerd staan, evenals de inleverdata van al deze
materialen. Bij twijfel, onzekerheid, onduidelijkheid of technische problemen vraagt hij
onmiddellijk hulp aan een medewerker van de bibliotheek.
Artikel 6 – Auteursrechten
De bibliotheek zorgt ervoor dat de bepalingen van de auteurswet worden gerespecteerd.
Documenten mogen uitsluitend voor eigen gebruik worden gekopieerd. De volledige
verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van de bibliotheekmaterialen berust bij de
gebruiker.
Artikel 7 – Verwerking en bescherming van persoonsgegevens
De bibliotheekgebruiker verklaart kennis te hebben genomen van de privacyverklaringen m.b.t. de
bibliotheek en voldoende te zijn geïnformeerd over de verwerking door de bibliotheek van zijn
persoonsgegevens. De bibliotheek brengt de bibliotheekgebruikers op de hoogte van belangrijke
wijzigingen die worden aangebracht in deze privacyverklaringen.
Artikel 8 – Onvoorziene omstandigheden
Alle onvoorziene omstandigheden worden geregeld door de verantwoordelijke van de bibliotheek
waar het probleem zich voordoet, en indien nodig door het college van burgemeester en schepenen
van de respectievelijke gemeente.
Artikel 9 – Aantal items per keer
Elke bibliotheekgebruiker kan maximaal 20 items uitlenen.
Artikel 10 – Uitleentermijn en verlengen
Voor alle materialen bedraagt de uitleentermijn 4 weken (28 dagen). Verlengen in de bibliotheek,
telefonisch of online kan één keer voor telkens een periode van 4 weken, voor zover de materialen
niet gereserveerd zijn en de eerste uitleentermijn niet overschreden is.
Artikel 11 – Overschrijden uitleentermijn
Wie de uitleentermijn overschrijdt, betaalt een vergoeding en eventueel de kosten voor de
aanmaningsbrieven. Het aanrekenen van de vergoeding start op de dag na het verstrijken van de
uitleentermijn en wordt per dag berekend. Zie artikel 4 over de tarieven die van toepassing zijn op –
eventueel aangetekende – aanmaningsbrieven. Er worden maximaal 2 gewone aanmaningen
gestuurd. De tweede aanmaning zal standaard per brief verstuurd worden. Daarna volgt een
aanmaning die aangetekend wordt verstuurd.
Materialen kunnen slechts tot acht weken na de oorspronkelijke uitleendatum teruggebracht worden

naar de bibliotheek om zo een vergoeding te vermijden. Nadien wordt het materiaal als verloren
beschouwd, zie daarvoor artikel 14.
Artikel 12 – Reserveren
De bibliotheekgebruiker kan gelijktijdig maximaal 5 reservaties plaatsen. De hieraan verbonden
kosten vallen ten laste van de bibliotheekgebruiker.
Werken die de bibliotheek van Kortenberg niet bezit, kunnen op vraag van de gebruiker via
interbibliothecair leenverkeer (IBL) ontleend worden bij een andere bibliotheek. De gebruiker kan
maximaal 5 IBL-aanvragen gelijktijdig plaatsen. De bibliotheken kunnen te allen tijde beslissen om
dit voor sommige materialen niet toe te staan. Zie artikel 4 over de tarieven voor IBL-aanvragen.
Gereserveerde materialen worden maximaal 10 dagen ter beschikking gehouden. Ook indien de
bibliotheekgebruiker de gevraagde materialen niet afhaalt, blijven de kosten verbonden aan
reservaties ten laste vallen van de gebruiker.
Artikel 13 – Inleverherinneringen en aanmaningen
De bibliotheek garandeert niet dat alle inleverherinneringen en aanmaningen correct verstuurd en
ontvangen worden. Er is geen verhaal mogelijk tegen een eventuele boete ten gevolge hiervan. De
correcte inleverdatum staat steeds vermeld op het uitleenticket en is ook online raadpleegbaar via
kortenberg.bibliotheek.be.
Artikel 14 – Verlies of beschadiging
Bibliotheekmaterialen dienen steeds volledig vergoed te worden na verlies of beschadiging. Hierbij
wordt de oorspronkelijke prijs incl. btw van het materiaal in rekening gebracht, vermeerderd met
een administratieve kost van 1 euro per materiaal en de eventueel opgelopen boetes en portkosten.
Materialen die de uitleentermijn reeds acht weken overschreden hebben, zullen automatisch als
verloren worden beschouwd. Hierna is het niet meer mogelijk om materialen terug te brengen.
Nadien gebeurt de verdere opvolging van de openstaande kosten door de financiële dienst van de
gemeente, die een beroep kan doen op alle bestaande wettelijke middelen.
Artikel 15 – Openstaande kosten
Wanneer de openstaande kosten minstens vijf euro bedragen, is uitlenen niet meer mogelijk. Het
debet mag maximaal drie maanden openstaan. De bibliotheek kan in dit geval overgaan tot het
sturen van een aanmaningsbrief, die zal worden aangerekend aan de klant. Blijft de klant verder in
gebreke, dan kan de bibliotheek een beroep doen op bestaande wettelijke middelen om het geleende
materiaal of het openstaande schuldensaldo terug te vorderen.
Artikel 16 – Inleverbus
Wanneer de bibliotheek gesloten is, kan binnen de openingsuren van het Administratief Centrum
gebruikgemaakt worden van de inleverbus van de Bib. De materialen worden de eerstvolgende
openingsdag ingenomen. Deze openingsdag geldt als inleverdatum, waarop de eventuele boetes
worden berekend. Tegen onze vaststelling van beschadigingen of onvolledigheid is geen verhaal
mogelijk.
E-readers mogen niet ingeleverd worden via de inleverbus, maar moeten steeds afgegeven worden
aan een medewerker aan de infobalie.
Artikel 17 – Surfen op het internet
Het gebruik van de pc’s in de bibliotheek is kosteloos en is dagelijks beperkt tot één uur per
persoon. Het is mogelijk sessies te reserveren voor de lopende en voor de volgende week. Wanneer
de klant minstens 10 minuten te laat aanwezig is, verliest men de gehele gereserveerde tijdsspanne.
In de hele bibliotheek is gratis wifi ter beschikking.
Artikel 18 – Uitlening e-readers
Alleen leden van Bib Kortenberg die 18 jaar of ouder zijn, kunnen een e-reader ontlenen. Een ereader wordt steeds uitgeleend met een bijhorend beschermhoesje en de e-reader mag niet uit het
hoesje gehaald worden. Een uitgeleende e-reader mag alleen gebruikt worden voor het lezen van eboeken die door het bibliotheekpersoneel op het toestel werden geplaatst. Het kopiëren, verwijderen
en/of toevoegen van e-boeken is met andere woorden strikt verboden. De e-boeken op de e-reader
zijn traceerbaar en de lener kan bij misbruik verantwoordelijk worden gesteld.
Bij een eerste uitlening krijgt de lener een beknopte uitleg over de werking van de e-reader. De
volledige handleiding is te vinden op de website.
De lener ontvangt de e-reader volledig opgeladen en in goede staat. Het uitlenen van de e-reader aan
derden is verboden.

Het uitlenen en het inleveren van de e-reader gebeurt steeds aan de balie.
Bij verlies of beschadiging van de e-reader en/of bijhorend hoesje zal gevraagd worden om beide
steeds geheel te vergoeden.
Artikel 19 – Huisregels
Bezoekers mogen zich niet hinderlijk of aanstootgevend gedragen. Het bibliotheekpersoneel zal
klanten hierop wijzen. De bibliothecaris behoudt zich het recht voor om de klanten in kwestie
tijdelijk de toegang tot de bibliotheek te ontzeggen.
Artikel 2: Het nieuwe gebruikersreglement van de Bib treedt in werking op 26 februari 2021.
Artikel 3: Alle voorgaande reglementen worden opgeheven.
562.10

6.

Toetreding tot het raamcontract van de Vlaamse Overheid Digitaal inspraakplatform

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in zonderheid artikel 2, 6°-7, artikel 43
en artikel 47;
Overwegende dat de Vlaamse Gemeenschap, agentschap Facilitair Bedrijf een opdracht uitschreef
“Raamovereenkomst voor aanneming van Diensten Belanghebbendenonderzoeken, online consultatie
van belanghebbenden, en een digitaal inspraakplatform” met als gunningsprocedure openbare
procedure, bestek 2019/HFB/OP/51236;
Gelet op de gunningsbeslissing van de Vlaamse Gemeenschap waarin perceel 3: Digitaal
inspraakplatform werd gegund aan de firma CitizenLab;
Overwegende dat voornoemde opdracht van de Vlaamse Gemeenschap een raamovereenkomst is en
de Vlaamse Gemeenschap hierbij optreedt als opdrachtencentrale in de zin van art. 2, 6° van de Wet
Overheidsopdrachten ten aanzien van de entiteiten en rechtspersonen opgesomd in het bestek .
2019/HFB/OP/51236, hoofdstuk 1.2, artikel 12.1
Overwegende dat het aangewezen is dat de gemeente gebruik maakt van de opdrachtencentrale om
volgende redenen:
- de in de opdrachtencentrale voorziene raamcontracten relevant voor participatie voldoen aan de
behoefte van het bestuur;
- het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en geld betekent;
- de Vlaamse overheid beschikt over knowhow inzake het afsluiten van diverse overeenkomsten met
betrekking tot participatie;
- het opnieuw activeren van het platform van CitizenLab is een gepaste oplossing omdat dit platform
reeds werd ingezet om de Grote Kortenberg-Enquête en het posten van ideeën in 2017 te faciliteren,
waardoor er reeds gebruikers geregistreerd staan en er binnen de gemeentelijke diensten ervaring is
met het platform;
Overwegende dat de nodige budgetten beschikbaar zijn;
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,
Axel Degreef, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Barbara Vermeulen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans,
Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste, Thomas Malisart
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeente doet beroep op de opdrachtencentrale van de Vlaamse Gemeenschap voor een
digitaal inspraakplatform aangeboden via de “Raamovereenkomsten voor aanneming van Diensten
Belanghebbendenonderzoeken, online consultatie van belanghebbenden, en een digitaal
inspraakplatform”, bestek nr 2019/HFB/OP/51236.

Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering.
205.666

7.

Princiepsbeslissing nieuwe straatnaam: Josette Haesaertshof

Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en
pleinen, gewijzigd bij decreten van 1 juli 1987, 4 februari 1997 en 29 november 2002;
Overwegende dat er een nieuwe naam moet gegeven worden aan de nieuwe straat die gelegen is aan
de verkaveling langsheen de Louis Andriesstraat te Meerbeek;
Gelet op het advies van 14 december 2020 van het Erfgoedhuis;
Overwegende dat advies wordt gevraagd aan de Cultuurraad samen met het uithangen van het
bericht van onderzoek gedurende 30 dagen;
Gelet op de voorgestelde nieuwe naam: Josette Haesaertshof;
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,
Axel Degreef, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Barbara Vermeulen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans,
Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste, Thomas Malisart
Besluit: met algemene stemmen
Volgende nieuwe naam wordt voorgesteld voor de nieuwe straat die gelegen is aan de verkaveling
langsheen de Louis Andriesstraat te Meerbeek: Josette Haesaertshof.
Het openbaar onderzoek zal ingesteld worden.
Daarna zal de gemeenteraad een definitieve beslissing nemen.
501.34

8.

Gratis grondafstand verkaveling Louis Andriesstraat 1, 3078 Kortenberg (Meerbeek)

Overwegende dat namens Quadrant Studie- en Landmeetburo bvba, Dorpsstraat 202 te 3078
Kortenberg een aanvraag tot een omgevingsvergunning OMV_2020137074, intern dossiernummer
OMV_V_ME_2020_16, werd ingediend voor het wijzigen van de rooilijn en de creatie van twee
bouwloten langs de Louis Andriesstraat 1 te 3078 Kortenberg (Meerbeek);
Overwegende dat de percelen kadastraal gelegen zijn afdeling 3, sectie A, nr. 366 C;
Gelet op het bij de aanvraag tot een omgevingsvergunning gevoegde plan grondafstand waarbij een
oppervlakte van 52 ca gratis zal afgestaan worden aan de gemeente Kortenberg om in te lijven in het
openbaar domein;
Gelet op de verbintenis van gratis grondafstand d.d. 27 oktober 2020;
Overwegende dat in het kader van het openbaar onderzoek betreffende de omgevingsvergunning
OMV_2020137074, intern dossiernummer OMV_V_ME_2020_16, geen bezwaren werden ingediend;
Overwegende dat voor de grondafstand een notariële akte dienst opgesteld en ondertekend te 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, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,
Axel Degreef, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Barbara Vermeulen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans,
Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste, Thomas Malisart
Besluit: met algemene stemmen

Een strook grond langs de Louis Andriesstraat 1 te 3078 Kortenberg (Meerbeek), kadastraal gelegen
afdeling 3, sectie A nr. 366 C, met een oppervlakte van 52 ca wordt gratis afgestaan aan de gemeente
Kortenberg om in te lijven in het openbaar domein.
De kosten voor het opstellen van de notariële akte zijn ten laste van de verkavelaar.
De notariële akte wordt namens de gemeente Kortenberg ondertekend door de voorzitter van de
gemeenteraad, bijgestaan door de algemeen directeur.
506.11

9.

Samenwerkingsverbanden en verenigingen: Kennisname verslagen

De gemeenteraadsleden nemen kennis van:
a) Verslag Raad van Bestuur Interleuven: vergadering 16 december 2020
b) Verslag Statutaire Algemene Vergadering IGO: vergadering 11 december 2020
c) Verslag Algemene Vergadering IGO: vergadering 11 december 2020
901

10.

Varia: kennisname briefwisseling

De gemeenteraad neemt kennis van:
a) de brief d.d. 21 december 2020 van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, met referentie
karl108, betreffende uitspraak 13 okt 20 kenmerk, gericht aan ieder lid van GR en CBS, en korpschef
HerKo;
505.5

In uitvoering van art. 21 van het decreet over het lokaal bestuur werden volgende punten toegevoegd
aan de agenda:
het punt 10/1 op vraag van Marinus van Greuningen namens de KNV-fractie;
het punt 10/2 op vraag van Hans Vanhoof namens de N-VA-fractie
de punten 10/3 en 10/4 op vraag van de meerderheid.

10/1. Wandel/fietszondagen
Toelichting
De huidige COVID-19 pandemie heeft de mensen aan het wandelen en fietsen gezet. Wanneer de
versoepelingen het toelaten, zou het leuk zijn dat de gemeente de trend om al wandelend of fietsend de
eigen streek te verkennen, nog te ondersteunen door wandel- en fietsroutes door het dorp uit te
stippelen (er bestaan er al, dus hoeft zelf niet heruitgevonden te worden). Bij de start van de route, kan
de gemeente aan de deelnemers bonnetjes uitdelen waarbij men een drankje/ijsje kan benutten bij
lokale handelaars en/of verenigingen.
Voorstel tot besluit:
De gemeenteraad besluit om dit initiatief verder uit te werken.
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, Maarten Willems, Barbara
Vermeulen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste, Thomas Malisart
- onthoudt zich: Francis Peeters
Besluit: met 10 stemmen voor, 15 stemmen tegen en 1 onthouding. Het voorstel van besluit wordt niet
aanvaard.

10/2. Huwelijksplechtigheden in Open lucht
Het huwelijk is voor een koppel vaak één van de mooiste dagen uit hun leven en er wordt dan ook
vaak zeer lang naar uitgekeken. De wet stelt dat er getrouwd wordt in het gemeentehuis maar de
gemeente kan een afwijking voorzien. De N-VA fractie stelt voor om net als in enkele andere
gemeenten het ook in Kortenberg mogelijk te maken om de burgerlijke plechtigheid in de buitenlucht
te organiseren, bij voorkeur op een romantische locatie.
Onze gemeente heeft inderdaad in de verschillende deelgemeenten zoveel mooie, romantische plaatsen
die zich hier perfect voor zouden lenen. We denken daarbij bijvoorbeeld aan het Park van de Oude
Abdij, het Silsombos, de tuin van de pastorie in Meerbeek, enz … Hierdoor krijgt het burgerlijk
huwelijk een extra romantisch en apart karakter. Door het meer te personaliseren, kunnen jonge
koppels nog een extra streepje magie toevoegen aan een onderdeel dat soms wordt aanzien als een
verplichte formaliteit.
Bovendien kenden we door Covid-19 annulaties van huwelijken of moesten koppels noodgedwongen
op zoek naar veilige, kleinschalige alternatieven. Ook wanneer er versoepelingen komen, is het
waarschijnlijk niet aangewezen om snel met een grote groep samen in één ruimte te vertoeven. Met dit
voorstel zouden we ook hier een oplossing kunnen bieden, bv. vanaf de lente.
Uiteraard dienen er afspraken geconcretiseerd te worden over locaties en data zodat het ook voor onze
ambtenaren praktisch haalbaar blijft. Maar de N-VA fractie is ervan overtuigd dat onze gemeente met
dit voorstel weer wat extra magie kan aanbieden aan onze inwoners, en zo ook de mooiste plekjes van
Kortenberg in de verf kan zetten.
Voorstel tot besluit:
Artikel 1: Het gemeentebestuur voorziet de mogelijkheid voor een burgerlijke trouw in de buitenlucht
en zal hiertoe een reglement uitwerken waarbij per deelgemeente een geschikte locatie wordt gekozen.
Gelet op de uitslag van de stemming:
- stemmen voor: Bart Nevens, Mia Vandervelde, 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, Sabine
Ledens, Harold Vanheel, Maarten Willems, Barbara Vermeulen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans,
Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste, Thomas Malisart
Besluit: met 8 stemmen voor en 18 stemmen tegen. Het voorstel van besluit wordt niet aanvaard.

10/3. Samenwerkingsovereenkomst Vaccinatiecentrum tussen de gemeenten Kortenberg, Herent,
Bertem
Gelet op de toepasselijke bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur;
Overwegende dat het coronavirus sinds begin 2020 een zeer zware hypotheek legt op het sociaal en
economisch leven;
Overwegende dat vaccinatie de belangrijkste troef is, in de strijd tegen de COVID-19-pandemie;
Overwegende dat, teneinde de vaccinatie vlot te laten verlopen, de hogere overheden beslisten tot de
inrichting van verschillende vaccinatiecentra, verdeeld over het land;
Overwegende dat er in Vlaanderen tot 95 vaccinatiecentra opgericht zullen worden om vaccinaties op
grote schaal toe te dienen in de volgende fases van de vaccinatiecampagne;
Overwegende dat de zorgraden (Eerstelijnszones - ELZ) en lokale besturen vanuit de Vlaamse en
Federale overheid de handvaten en richtlijnen kregen om deze vaccinatiecentra tegen midden februari
2021 klaar te hebben;
Gelet op het feit dat de infrastructuur van de sporthal en het gemeenschapscentrum aan site Colomba
Kortenberg in onderling overleg tussen de gemeenten Herent, Bertem en Kortenberg en de
Eerstelijnszone Leuven-Zuid werd uitgekozen om dienst te doen als vaccinatiecentrum voor de
inwoners van diezelfde gemeenten binnen de Eerstelijnszone Leuven-Zuid en die voldoet aan alle
eisen van de blauwdruk voor Vlaamse vaccinatiecentra en die beschikbaar is voor de periode die nodig
is;
Overwegende dat de gemeente Kortenberg door de Vlaamse Regering wordt aangesteld als
penhoudende gemeente voor het vaccinatiecentrum;
Gelet op de expliciete vraag van de hogere overheden en dit bij hoogdringendheid om de opstart van
een vaccinatieorganisatie onverwijld voor te bereiden;
Overwegende dat het noodzakelijk is dat er voor dit vaccinatiecentrum een
samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten tussen de gemeenten Kortenberg, Herent en Bertem
waarin wordt bepaald dat het Vaccinatiecentrum “Colomba” wordt georganiseerd in
Gemeenschapscentrum “Colomba” gelegen aan de Wijngaardstraat 1 te 3070 Kortenberg, en dat dit
centrum toegankelijk is voor de inwoners van de gemeenten Kortenberg, Herent en Bertem én, waarin
de financiële verbintenissen tussen de partijen geregeld worden. In deze overeenkomst worden
afspraken gemaakt over een eventueel tekort of overschot op het exploitatiebudget van het
Vaccinatiecentrum;
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,
Axel Degreef, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Barbara Vermeulen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans,
Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste, Thomas Malisart
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad beslist om de samenwerkingsovereenkomst “Vaccinatiecentrum
Colomba” – Leuven-Zuid (West), integraal deel uitmakend van deze beslissing, goed te keuren.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van deze
beslissing. Aan de burgemeester en de algemeen directeur wordt opdracht gegeven de
samenwerkingsovereenkomst, vermeld in artikel 1 van deze beslissing, te ondertekenen.
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10/4. Bekrachtiging beslissing van burgemeester en schepenen van 3 februari 2021 – agendapunt tot
dwingende en onvoorziene uitgaven in toepassing van artikel 269 van het Decreet Lokaal
Bestuur, voor uitvoering van de opdracht ‘Inrichting en exploitatie Vaccinatiecentrum
Kortenberg’
Overwegende dat het coronavirus sinds begin 2020 een zeer zware hypotheek legt op het sociaal en
economisch leven;
Overwegende dat vaccinatie de belangrijkste troef is, in de strijd tegen de COVID-19-pandemie;
Overwegende dat, teneinde de vaccinatie vlot te laten verlopen, de hogere overheden beslisten tot de
inrichting van verschillende vaccinatiecentra, verdeeld over het land;
Overwegende dat er in Vlaanderen tot 95 vaccinatiecentra opgericht zullen worden om vaccinaties op
grote schaal toe te dienen in de volgende fases van de vaccinatiecampagne;
Overwegende dat, wanneer er voldoende vaccins zijn, de brede bevolking in deze centra, 7 dagen op 7
aan een hoog tempo gevaccineerd zal kunnen worden;
Overwegende dat de zorgraden (Eerstelijnszones - ELZ) en lokale besturen vanuit de Vlaamse en
Federale overheid de handvaten en richtlijnen kregen om deze vaccinatiecentra tegen midden februari
2021 klaar te hebben;
Overwegende dat de eerstvolgende weken de vaccinaties tegen COVID-19 zich nog afspelen in de
zorgvoorzieningen;
Overwegende dat vervolgens, vanaf half februari 2021 de zorgverleners gevaccineerd zullen worden in
de vaccinatiecentra;
Overwegende dat, wanneer er meer vaccins beschikbaar zijn en er dus meer mensen gevaccineerd
kunnen worden, de vaccinatiecentra in heel Vlaanderen ervoor zullen zorgen dat iedereen, in de
volgorde die vooraf is bepaald, snel zijn vaccin dicht in zijn buurt kan krijgen;
Gelet op het feit dat de infrastructuur van de sporthal en het gemeenschapscentrum aan site Colomba
Kortenberg in onderling overleg tussen de gemeenten Herent, Bertem en Kortenberg en de
Eerstelijnszone Leuven-Zuid werd uitgekozen om dienst te doen als vaccinatiecentrum voor de
inwoners van diezelfde gemeenten binnen de Eerstelijnszone Leuven-Zuid en die voldoet aan alle
eisen van de blauwdruk voor Vlaamse vaccinatiecentra en die beschikbaar is voor de periode die nodig
is;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 januari 2021 tot toekenning van een subsidie
voor infrastructuur en uitbating van een vaccinatiecentrum;
Gelet op de nota aan de Vlaamse Regering bij dit besluit;
Gelet op de bijlage 1 bij dit besluit waarbij Kortenberg als penhoudende gemeente wordt aangeduid
voor het vaccinatiecentrum ‘CCColomba’ voor Eerstelijnszone Leuven Zuid;
Gelet op de bijlage 2 bij dit besluit waarbij de volgende subsidieschijven voor Kortenberg werden
opgenomen: een eerste schijf van 175.600,00 euro voor de maanden februari en maart, een tweede
schijf van 160.600,00 euro voor de maanden april en mei en een derde schrijf van 160.600,00 euro
voor de maanden juni en juli;
Overwegende dat bij een eventuele verlenging van de subsidieperiode de subsidie uiterlijk de laatste
werkdag van de maand uitbetaald zal worden;
Overwegende dat de gemeente Kortenberg door de Vlaamse Regering wordt aangesteld als
penhoudende gemeente voor het vaccinatiecentrum;
Overwegende dat er een samenwerkingsovereenkomst werd opgemaakt die de samenwerking tussen
de gemeente Kortenberg, gemeente Herent, gemeente Bertem en ELZ regelt en die ter goedkeuring
voorgelegd zal worden aan de gemeenteraden van de betreffende gemeenten en aan het bestuur van de
ELZ;
Overwegende dat er een financieel plan werd opgemaakt dat dagelijks bijgestuurd wordt en door de
drie gemeenten wordt opgevolgd;
Overwegende dat het financieel plan gebaseerd is op het uitgangspunt dat de toegekende subsidies
kostendekkend zijn;
Overwegende dat het streefdoel dan ook is dat er geen restfactuur zal zijn;
Gelet op de afspraken m.b.t. verdeling van een eventueel restfactuur door de verschillende gemeenten;

Overwegende dat in een latere fase alternatieve vaccinatiestrategieën kunnen uitgewerkt worden,
indien zou blijken dat bepaalde bevolkingsgroepen onvoldoende gevolg gaven aan de vaccinatieoproep;
Overwegende dat vaccinatiecentrum Kortenberg eerstdaags stand-by zal zijn om vaccins toe te dienen
zodra deze beschikbaar zijn;
Overwegende dat voor het beheer van de site en de logistieke ondersteuning beroep gedaan zal worden
op externe partners;
Overwegende dat het medische luik in handen ligt van de ELZ;
Overwegende dat een overkoepelende stuurgroep, waarin gemeente Kortenberg, gemeente Herent,
gemeente Bertem en ELZ vertegenwoordigd is, het project nauw zal opvolgen;
Overwegende dat binnen het centrum flexibel omgesprongen kan worden met het aantal
vaccinatielijnen, de openingsuren en de dagen waarop gevaccineerd wordt, in functie van hoeveel
mensen gevaccineerd kunnen worden met de beschikbare vaccins;
Gelet op artikel 269 van het decreet over het lokaal bestuur dat stelt: ‘De gemeenteraad kan zonder de
nodige kredieten over de uitgaven beslissen die door dwingende en onvoorziene omstandigheden
vereist zijn, op voorwaarde dat hij daarvoor een met redenen omkleed besluit neemt. In dezelfde
omstandigheden en als het geringste uitstel onbetwistbare schade zou veroorzaken, kan het college
van burgemeester en schepenen op eigen verantwoordelijkheid over de uitgaven beslissen. Het college
van burgemeester en schepenen brengt de gemeenteraad daarvan onmiddellijk op de hoogte. De
bevoegdheid om over de uitgaven te beslissen, houdt ook de bevoegdheid in tot het vaststellen van de
voorwaarden van overheidsopdrachten, het vaststellen van de plaatsingsprocedure, het voeren van de
plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten. In de gevallen,
vermeld in het eerste en het tweede lid, worden de financiële gevolgen opgenomen in de eerstvolgende
aanpassing van het meerjarenplan.’;
Overwegende dat de financieel directeur Rita Wijnants een gunstig advies geeft over deze werkwijze;
Gelet op het voorwaardelijk visum dat de financieel directeur krachtens artikel 266 van het decreet
over het lokaal bestuur visum verleent met opmerkingen;
Overwegende dat het visum wordt verleend onder de voorwaarde dat de eerstvolgende gemeenteraad
in kennis wordt gesteld overeenkomst artikel 269 DLB, en dat nodige kredieten worden voorzien in de
eerstvolgende AMJP;
Gelet op de expliciete vraag van de hogere overheden en dit bij hoogdringendheid om de opstart van
een vaccinatieorganisatie onverwijld voor te bereiden;
Overwegende dat deze uitgave als dwingend en onvoorzien beschouwd kan worden, waarbij het
geringste uitstel onbetwistbare schade berokkent;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 februari 2021 betreffende
het voorstel tot dwingende en onvoorziene uitgaven in toepassing van artikel 269 van het Decreet
Lokaal Bestuur, voor uitvoering van de opdracht ‘Inrichting en exploitatie Vaccinatiecentrum
Kortenberg’;
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,
Axel Degreef, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Barbara Vermeulen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans,
Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste, Thomas Malisart
Besluit: met algemene stemmen
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van
3 februari 2021 tot dwingende en onvoorziene uitgaven in toepassing van artikel 269 van het Decreet
Lokaal Bestuur, voor uitvoering van de opdracht ‘inrichting en exploitatie Vaccinatiecentrum
Kortenberg’.
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11.

Notulen

De notulen van de vorige gemeenteraadszitting worden met 22 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, Bart Nevens, Francis Peeters,
Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Axel Degreef, Maarten Willems, Barbara
Vermeulen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Wim Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine
Vanneste, Thomas Malisart
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Marinus van Greuningen, Hans Vanhoof, Chris Wynants
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voorzitter

