ZITTING VAN 8 MAART 2021
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, Axel Degreef, Maarten Willems, Hans Vanhoof,
Barbara Vermeulen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven, Hendrik
Trappeniers, Tine Vanneste, Thomas Malisart, Walter De Brouwer, raadsleden; Leen Ceuppens,
algemeen directeur.

AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9/1.
10.

Aanstelling en eedaflegging plaatsvervangend gemeenteraadslid
Vaststelling rangorde gemeenteraadsleden
Voorzitter gemeenteraad: tijdelijke vervanging
Raadscommissies: wijziging samenstelling
Verhoging van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 voor het zorgpersoneel dat onder het
VIA6-akkoord van 22 december 2020 ressorteert
Pact “Spitsregio Leuven”: goedkeuring
Subsidiereglement voor de bestrijding van eikenprocessierupsen
Bouwen van een petanquehal en kleedkamers met doucheruimte: goedkeuring bestek, plannen,
raming, lastvoorwaarden en gunningswijze
Samenwerkingsverbanden en verenigingen: kennisname verslagen
Wandel/fietszondagen in en door onze gemeente ter ondersteuning van lokale handelaars en
onze verenigingen
Notulen

OPENBARE ZITTING

1.

Aanstelling en eedaflegging plaatsvervangend gemeenteraadslid

Gelet op het ontslag van mevrouw An Verdeyen titelvoerend gemeenteraadslid met ingang vanaf
25 januari 2021;
Overwegende dat ingevolge dit ontslag een opvolgend gemeenteraadslid moet worden aangesteld;
Overwegende dat uit het proces-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018,
geldig verklaard door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen 5 december 2019, blijkt dat de heer
Walter De Brouwer als opvolger voorkomt op lijst nr. 4, zijnde de lijst waartoe mevrouw An
Verdeyen, ontslagnemend gemeenteraadslid, behoort, en dat hij via mail op 6 februari 2021 heeft
bevestigd om het mandaat op te nemen;
Overwegende dat de raad, staande de vergadering, overeenkomstig artikel 6, §3 van het decreet over
het lokaal bestuur van 22 december 2017, de geloofsbrieven van de heer Walter De Brouwer heeft
onderzocht en heeft goedgekeurd waardoor blijkt dat hij zich in de vereiste voorwaarden van
verkiesbaarheid bevindt en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid om de eed als
gemeenteraadslid af te leggen;
Gelet op de uitslag van de stemming over de geloofsbrieven:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, 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
Stelt vast:

Artikel 1: De geloofsbrieven van de heer Walter De Brouwer zijn wettelijk in regel.
Artikel 2: Met het oog op zijn aanstelling als plaatsvervangend gemeenteraadslid wordt de heer Walter
De Brouwer verzocht de decretale eed af te leggen. Hij legt in handen van de voorzitter van de
gemeenteraad de volgende eed af:
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.
Van de eedaflegging wordt een afzonderlijk proces-verbaal (Akte van eedaflegging) opgesteld.
Artikel 3: De voorzitter verklaart dat de heer Walter De Brouwer als gemeenteraadslid is aangesteld en
nodigt hem uit aan de vergadering deel te nemen.
Artikel 4: De gegevens in de mandatendatabank zullen worden aangepast.
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Raadslid Walter De Brouwer sluit aan bij de zitting.
Raadslid Maarten Willems verlaat de zitting.

2.

Vaststelling rangorde gemeenteraadsleden

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de Raad
voor Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig werden verklaard;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 7 januari 2019 houdende installatie van de
gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluiten op
9 maart 2020, 5 oktober 2020, 16 november 2020 en op 11 januari 2021;
Gelet op het ontslag van mevrouw An Verdeyen titelvoerend gemeenteraadslid met ingang vanaf
25 januari 2021;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van heden houdende de aanstelling van de heer Walter De
Brouwer als gemeenteraadslid vanaf 8 maart 2021;
Overwegende dat opvolgers die na de installatievergadering als gemeenteraadslid worden
geïnstalleerd, een rang innemen in volgorde van hun eedaflegging;
Overwegende dat de rangorde zoals vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad op 11 januari 2021
dient gewijzigd 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, Hans Vanhoof, Barbara Vermeulen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants,
Wim Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste, Thomas Malisart, Walter De Brouwer
Besluit: met algemene stemmen
De gemeenteraad beslist de rangorde van de gemeenteraadsleden als volgt vast te stellen:
Rang
1
2
3
4
5
6

Officiële naam
Bart Nevens
Ann Vannerem
Stef Ryckmans
Francis Peeters
Mia Vandervelde
Alexandra Thienpont

Rang
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Officiële naam
Kristien Goeminne
Sabine Ledens
René De Becker
Harold Vanheel
Ann Van de Casteele
Melody Debaetselier
Marinus van Greuningen
Axel Degreef
Wim Moons
David Haelterman
Maarten Willems
Hans Vanhoof
Barbara Vermeulen
Jonas Piot
Gabriëla Langmans
Chris Wynants
Wim Vangoidsenhoven
Hendrik Trappeniers
Tine Vanneste
Thomas Malisart
Walter De Brouwer
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3.

Voorzitter gemeenteraad: tijdelijke vervanging

Gelet op de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 11 februari 2019 waarin mevrouw Ann Van de Casteele,
overeenkomstig artikel 7 § 5 van het decreet lokaal bestuur, de heer Maarten Willems,
gemeenteraadslid, aanstelde als waarnemend voorzitter van de gemeenteraad wanneer zijzelf afwezig
is, en voor de duur van die afwezigheid en indien de heer Maarten Willems ook afwezig is, mevrouw
Adelia Vandeven, gemeenteraadslid, aanstelde;
Gelet op het ontslag van mevrouw Lia Vandeven als titelvoerend gemeenteraadslid met ingang vanaf
1 januari 2021;
Overwegende dat mevrouw Ann Van de Casteele, overeenkomstig artikel 7 § 5 van het decreet lokaal
bestuur, de heer Thomas Malisart, gemeenteraadslid, aanstelt als waarnemend voorzitter indien zijzelf
en de heer Maarten Willems afwezig zijn;
Overwegende dat de heer Thomas Malisart de Belgische nationaliteit bezit;
neemt kennis:
van de aanstelling van de heer Thomas Malisart als waarnemend voorzitter van de gemeenteraad
wanneer mevrouw Ann Van de Casteel en de heer Maarten Willems afwezig zijn, en voor de duur van
die afwezigheid. Deze beslissing blijft van kracht tot het einde van de legislatuur of tot zij door de
voorzitter wordt ingetrokken.
172.2

4.

Raadscommissies: wijziging samenstelling

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, 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, 16 november 2020 en 11 januari 2021, houdende de samenstelling van de raadscommissies;
Gelet op het ontslag van mevrouw An Verdeyen als gemeenteraadslid voor de Groen-fractie, met
ingang vanaf 25 januari 2021;
Gelet op het feit dat mevrouw An Verdeyen werd verkozen verklaard als :
a) plaatsvervangend lid in de raadscommissie financiën
b) effectief lid in de raadscommissie ruimtelijke ordening, duurzaamheid en mobiliteit
c) effectief lid in de raadscommissie sociaal beleid, cultuur, sport, lokale economie, senioren en jeugd;
Overwegende dat de fractie Groen derhalve nieuwe kandidaten mag voordragen ter vervanging in de
bovenvermelde raadscommissies;
Gelet op de geldig ingediende voordrachtakte van de Groen-fractie van 3 oktober 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
Plaatsvervangend lid:
Walter De Brouwer
raadscommissie ruimtelijke ordening, duurzaamheid en mobiliteit
Effectief lid:
Walter De Brouwer
raadscommissie sociaal beleid, cultuur, sport, lokale economie, senioren en jeugd
Effectief lid:
Walter De Brouwer
Besluit :
Artikel 1: Wordt verkozen verklaard als lid van de raadscommissie financiën:
raadscommissie financiën
Plaatsvervangend lid ter vervanging van An Verdeyen:
Walter De Brouwer

Artikel 2: Wordt verkozen verklaard als lid van de raadscommissie ruimtelijke ordening,
duurzaamheid en mobiliteit:
raadscommissie ruimtelijke ordening, duurzaamheid en mobiliteit
Effectief lid ter vervanging van An Verdeyen:
Walter De Brouwer
Artikel 3: 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 An Verdeyen:
Walter De Brouwer
Artikel 4: Deze aanstellingen zijn van kracht vanaf heden tot de eerstvolgende volledige vernieuwing
van de gemeenteraad.
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Raadslid Maarten Willems sluit opnieuw aan bij de zitting.

5.

Verhoging van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 voor het zorgpersoneel dat onder het
VIA6-akkoord van 22 december 2020 ressorteert

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid op de artikelen 40 en 41;
Gelet op het VIA6-voorakkoord van 24 november 2020 dat voor de private en publieke
socialprofitsectoren werd afgesloten;
Gelet op het VIA6-akkoord met koopkrachtmaatregelen voor de publieke sector dat de sociale partners
en de Vlaamse regering op 22 december 2020 bereikt hebben, en waarover onderhandeld werd in het
Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 23 december 2020;
Gelet op het toepassingsgebied van dit VIA6-akkoord, met name voor wat de eenmalige verhoging
van de eindejaarstoelage van het jaar 2020 betreft;
Gelet op het feit dat de verhoging van de eindejaarstoelage voor het zorgpersoneel geldt voor al het
personeel dat in de DMFA-aangifte een VIA-deelcode heeft toegewezen gekregen, met uitzondering
van de deelcodes 102 (dienstencheques) en 500-512 (socio-culturele sector).
Gelet op het feit dat het al dan niet toekennen van een VIA-deelcode op zich geen element is om te
besluiten dat iemand wel of geen recht heeft op de koopkrachtmaatregelen en op de verhoging van de
eindejaarstoelage in het bijzonder, maar dat het eerder een administratieve bevestiging is dat het om
VIA-personeel gaat;
Gelet op het feit dat in voorkomend geval een rechtzetting van de juiste VIA-deelcode noodzakelijk is,
omdat de omvang van de subsidies van de Vlaamse overheid ervan afhangt en ook de verdere
verdeling van deze subsidies aan elk individueel bestuur;
Gelet op het feit dat, voor wat het ondersteunend personeel in de welzijns-, zorg- en
gezondheidsvoorzieningen betreft, het bestuur enige beleidsmarge heeft om te oordelen dat een
ondersteunend personeelslid onder het VIA-toepassingsgebied valt en dus als VIA-personeelslid (met
de bijhorende VIA-deelcode) wordt beschouwd;
Gelet op het feit dat het criterium om de afweging (wel of niet-VIA-personeelslid) te maken, kan zijn
om te kijken naar de hoofdactiviteit: wie voor het grootste deel van zijn tijd de ondersteuning doet van
VIA-diensten, zou dus ook als VIA-personeelslid kunnen beschouwd worden. Een ander argument kan
de fairheid zijn: bijv. alle medewerkers van de ondersteunende dienst zijn wel/geen VIA-personeelslid;
Gelet op het akkoord bereikt in het comité C1;

Overwegende dat er niet meer moet onderhandeld worden met de vakbonden over de verhoging van de
eindejaarstoelage: de onderhandelingen hebben al plaatsgevonden op het niveau van het Comité C1 op
23 december 2020;
Overwegende dat het bestuur met betrekking tot het toepassingsgebied geen lokale beleidsruimte
heeft;
Gelet op de VIA-financiering die hiertegenover staat;
Gelet op de informatie op de webpagina van het Agentschap van het Binnenlands Bestuur met
betrekking tot de hoogte van het vast bedrag van de eindejaarstoelage van het jaar 2020, die 1.288,43
euro bedraagt.
Gelet op het advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur met betrekking tot de boeking van deze
uitgaven;
Overwegende dat de coronacrisis heeft aangetoond dat het billijk is dat de personeelsleden in de VIAzorgsectoren die onder het toepassingsgebied van het VIA6-akkoord ressorteren, een onmiddellijke
koopkrachtverhoging ontvangen in de vorm van een verhoging van de eindejaarstoelage met
betrekking tot het jaar 2020;
Na hierover beraadslaagd te hebben,
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,
Walter De Brouwer
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Deze beslissing is van toepassing op volgende personeelsleden tewerkgesteld in de erkende
diensten:
In de ouderenzorg, serviceflats voor ouderen, dagverzorgingscentra, thuiszorg (gezinszorg en
aanvullende thuiszorg), lokale dienstencentra, diensten logistieke hulp, diensten/instellingen
bijzondere jeugdzorg, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, groepsopvang schoolgaande
kinderen (of initiatieven voor buitenschoolse opvang en lokale diensten voor buurtgerichte
kinderopvang).
Artikel 2: De gemeenteraad verhoogt het variabel bedrag van de berekening van de eindejaarstoelage
van het jaar 2020 met 1,1% zodat de nieuwe berekeningswijze als volgt is: 1.288,43 euro vast bedrag
+ 3,6% variabel bedrag (+1,1%) = nieuw bedrag eindejaarstoelage 2020.
Artikel 3: De algemeen directeur neemt de nodige maatregelen opdat de personeelsleden bedoeld in
artikel 1 het verschil, met name de verhoging van het variabele bedrag van de eindejaarstoelage van
het jaar 2020 met 1,1%, ontvangen.
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6.

Pact “Spitsregio Leuven”: goedkeuring

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij de dienstverlenende vereniging Interleuven;
Overwegende dat onder impuls van Interleuven, de burgemeesters van de aangesloten gemeenten,
alsook van de gedeputeerden van de provincie Vlaams-Brabant en de rector van de KU Leuven, een
Burgemeesteroverleg Oost-Brabant wordt opgericht als een regionaal overlegplatform dat actie
onderneemt om de 30 gemeenten van Oost-Brabant te versterken als Spitsregio.
Overwegende dat hiertoe een ontwerp van Pact ‘Spitsregio Leuven’ tussen genoemde partijen wordt
opgesteld, zoals dit thans wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter kennisname en goedkeuring.

Luidens artikel 5 van het voorliggende ontwerp is het Burgemeesteroverleg Oost-Brabant een
regionaal overlegplatform over regionale dossiers en projecten, “waarbij wordt gestreefd naar een
goede mix van ‘regio-omvattende’ dossiers en ‘specifieke’ dossiers. Belangrijk daarbij is dat het altijd
gaat over samenwerking binnen de regio. De behandeling en uitwerking van deze dossiers kan
resulteren in concrete realisaties op het terrein of in beleidsvoorbereidend werk.
Het Burgemeestersoverleg heeft tot doel:
- kennisuitwisseling/lerend netwerk: bestuurlijke ervaringen en praktijken uitwisselen, sprekers
uitnodigen over voor de regio belangrijke domeinen/onderwerpen, …
- standpunten innemen en lobbywerk: overleggen over de bovengemeentelijke belangen, deze
onderbouwen en verdedigen,
- werken aan concrete projecten: opstellen van een actieplan met concrete acties voor een kwalitatieve
ontwikkeling van de regio,
- externe profilering als Spitsregio Leuven.”
Hierbij wordt voor de opmaak van een concreet actieplan voor de huidige beleidsperiode uitgegaan
van de in artikel 6 – Actieplan omschreven krachtlijnen rond kenniseconomie, mobiliteit en
ruimtelijke ordening.
Het Burgemeesteroverleg Oost-Brabant voorziet in leden met stemrecht, met name de burgemeesters
van de deelnemende gemeenten, en in waarnemende leden met een raadgevende stem, inzonderheid de
gedeputeerde(n) van de provincie Vlaams-Brabant woonachtig in Spitsregio Leuven, de
vertegenwoordiger van de KU Leuven, de vertegenwoordiger van Leuven MindGate en de algemeen
directeur van Interleuven.
Er wordt in het Pact ‘Spitsregio Leuven’ tevens voorzien in een stuurgroep die een algemeen
coördinerende opdracht heeft, de prioriteiten inzake beleid en werking vastlegt en overlegt over de
wijze waarop de voorliggende overeenkomst wordt uitgevoerd.
De stuurgroep bestaat, behoudens de leden met raadgevende stem, uit burgemeesters. Zij worden
aangeduid voor de duur van een beleidsperiode en zolang zij de betreffende functie opnemen.
Leden met stemrecht: 7 burgemeesters, aangeduid door het Burgemeestersoverleg Oost-Brabant, met
aandacht voor:
- minstens 2 vertegenwoordigers van kleinere gemeenten.
- goede geografische spreiding.
- evenwichtige vertegenwoordiging van de politieke strekkingen (cfr. Burgemeestersoverleg OostBrabant).
Leden met raadgevende stem: algemeen directeur van Interleuven.
Er kan tevens door het Burgemeesteroverleg Oost-Brabant worden voorzien in de oprichting van één
of meerdere themawerkgroepen of subregionale clustergroepen voor de behandeling van bepaalde
thema’s of ‘subregio-specifieke’ topics of dossiers.
De stuurgroep waakt over de samenstelling van elke themawerkgroep en/of clustergroep, een
voorzitter en leden, waarbij rekening wordt gehouden met een evenwichtige vertegenwoordiging van
de politieke strekkingen. Bij de samenstelling van elke themawerkgroep of clustergroep wordt tevens
bijzondere aandacht besteed aan het creëren van een breed draagvlak en het aantrekken van
deskundigheid.
Elke themawerkgroep of clustergroep kan, naast vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten,
ook vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, de bedrijfswereld, relevante
(overheids)instellingen, enzovoort tellen en dit in functie van concrete doelstellingen, projecten en/of
acties. De themawerkgroepen of clustergroepen kunnen ook extra deskundigen uitnodigen op hun
vergaderingen.
De bestaande clustergroepen van gemeenten (ZO Hageland, Druivenstreek, Aarschot-Diest) worden
eveneens ondersteund en betrokken bij het Burgemeestersoverleg Oost-Brabant.
Voor het voorbereidende en uitvoerende werk voor het regionaal overlegplatform kan, in functie van
de noodwendigheden, beroep worden gedaan op medewerkers van Interleuven en de provincie
Vlaams-Brabant. Het secretariaat zal worden waargenomen door Interleuven die tevens een
aanspreekpunt voorziet (coördinator regionaal overlegplatform).
Het regionaal overlegplatform heeft geen eigen boekhouding of budget; de deelnemers doen aldus
geen rechtstreekse inbreng van eigen middelen.

Wel wordt bij de opstart van een gezamenlijk project de financiële bijdrage van elke deelnemende
partner bekeken.
Overwegende dat de gemeenteraad deze agendapunten heeft besproken en ter zake het volgende
standpunt inneemt.
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,
Walter De Brouwer
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Het pact ‘Spitsregio Leuven’ en de officiële hersamenstelling van het Burgemeesteroverleg
Oost-Brabant wordt goedgekeurd.
Artikel 2 : De burgemeester wordt aangeduid als lid met stemrecht van het Burgemeesteroverleg OostBrabant.

7.

Subsidiereglement voor de bestrijding van eikenprocessierupsen

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 41, 23°;
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 wijziging van het begrip
“dagelijks bestuur”;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 7 december 2015 betreffende “Reglement bestrijding
eikenprocessierupsen”;
Gelet op het decreet houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest van 8 februari
2013;
Overwegende het gunstig advies van de milieuadviesraad, uitgebracht op 2 februari 2021;
Overwegende dat de landbouwraad geen advies heeft uitgebracht;
Overwegende dat in het budget 2020-2025 de nodige budgetten zijn voorzien onder de volgende actie
GBB 8.5.2/0381-00/61035100 “Prestaties door derden”;
Gelet op de beslissingsboom als toetsingskader voor de bestrijding van de eikenprocessierups uit het
vademecum van het Agentschap voor Natuur en Bos die rekening houdt met de maatschappelijke
hinder veroorzaakt door de eikenprocessierups, de beschermde gebieden, waterlopen en het
voorkomen van zeldzame vlinders, prioritaire amfibie- of vissoorten;
Overwegende dat de eikenprocessierups een inheemse soort is en dan ook zijn plaats heeft in een
evenwichtig ecosysteem en het dus niet de bedoeling is deze soort uit te roeien –
bestrijdingsmaatregelen tegen de eikenprocessierups moeten zich beperken tot curatieve bestrijding in
specifieke zones met een hoge plaagdruk en maatschappelijke hinder voor de mens;
Overwegende dat het uitgangspunt voor de bestrijding van de eikenprocessierups gestoeld is op een
pesticidenvrij beheer in het kader van het pesticidendecreet;
Overwegende dat de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups met chemische en biologische
bestrijdingsmiddelen ook andere insectensoorten treft en potentieel schadelijk is voor het waterleven;
Overwegende dat de preventieve besproeiing met bacillus thuringiensis, een bacteriepreparaat
werkzaam tegen de bestrijding van een breed rupsenspectrum, een nefaste impact heeft op de
inheemse (nacht)vlinderpopulatie;
Overwegende dat de curatieve bestrijding van de eikenprocessierups er op gericht is om reeds
aanwezige (nesten van) rupsen met brandharen of restanten ervan te verwijderen zonder biologische
bestrijdingsmiddelen;

Overwegende dat de kennis van gespecialiseerde firma’s inzake natuurlijke bestrijdingstechnieken
alleen maar toeneemt en deze technieken dus ook alsmaar efficiënter werken;
Gelet op het verbod van het gebruik van pesticiden op het openbaar domein sinds 1 januari 2015;
Overwegende dat het gemeentebestuur via communicatie en sensibilisering inzet op een beperkt
gebruik van chemische en biologische bestrijdingsmiddelen door particulieren en hen aanmoedigt om
alternatieve milieuvriendelijke technieken toe te passen;
Overwegende dat de gemeentediensten niet uitgerust zijn om eikenprocessierupsen te bestrijden;
Overwegende dat de bestrijding best door professionelen uitgevoerd wordt gezien de sterke allergische
reactie bij contact met de brandharen;
Overwegende dat de gemeente voor de bestrijding van nesten in bomen op openbaar domein zelf een
gespecialiseerde firma zal aanstellen;
Overwegende dat de bestrijding duur is;
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,
Walter De Brouwer
Besluit: met algemene stemmen

De gemeenteraad keurt het subsidiereglement voor de bestrijding van eikenprocessierupsen als volgt
goed:
Subsidiereglement voor de bestrijding van eikenprocessierupsen
GR 8 maart 2021
I. ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1: Omschrijving algemeen doel
Het gemeentebestuur van Kortenberg hanteert als uitgangspunt voor haar bestrijdingsbeleid tegen de
eikenprocessierups de inzet van de meest ecologische, mensvriendelijke en milieuvriendelijke
oplossingen en wenst het gebruik van pesticiden sterk te beperken. Curatieve bestrijding komt in
aanmerking voor financiële ondersteuning wanneer er sprake is van hoge plaagdruk in woongebied,
een belangrijke publieke ruimte of een belangrijke verbindingsroute.
Omdat de bestrijding op privaat domein steeds kosten met zich meebrengt, wordt een toelage
uitgekeerd voor de curatieve bestrijding van de nesten van de eikenprocessierups door een
gespecialiseerde firma.
Artikel 2: Financiering en toekenning
Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het
college van burgemeester en schepenen subsidies voor de curatieve bestrijding van de nesten van de
eikenprocessierups door een gespecialiseerde firma.
De gemeentelijke subsidie bedraagt 50 % van de factuur voor de curatieve verwijdering (bedrag
inclusief btw) van de nest(en), beperkt tot een maximum totaalbedrag van 200 euro per adres per jaar.
Enkel milieuvriendelijke en duurzame curatieve methoden komen in aanmerking voor subsidiëring.
Artikel 3: Omschrijving doelgroep
De toelage kan alleen aangevraagd worden door particulieren en alleen door de persoon die het beheer
heeft over het perceel, en de bestrijding volgens factuur via een firma heeft laten uitvoeren.

II. SUBSIDIERING
Artikel 4: Procedure
Men kan de subsidies als volgt verkrijgen:
- Voor de aanvraag tot subsidiëring gebruikt de aanvrager de daartoe bestemde formulieren (online of
offline) en dient ze samen met de verplichte bijlage (factuur van de bestrijding door een
gespecialiseerde firma met vermelding van type bestrijding) in bij de dienst Omgeving, Dr. V.
Dewalsplein 30 te 3070 Kortenberg. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de
gemeentelijke website.
- Documenten in te dienen bij de aanvraag: De factuur van de curatieve verwijdering (bedrag inclusief
btw) van de nest(en) door een gespecialiseerde firma met vermelding van het type bestrijding dat
toegepast werd
- Een werkjaar start op 1 januari en eindigt op 31 december.
- De subsidie kan het hele jaar door aangevraagd worden.
- Het besluit tot toekenning van de subsidies wordt overgemaakt aan de aanvrager binnen 3 maanden
na de indiening van de subsidieaanvraag.
- Binnen 10 dagen na ontvangst van de bekendmaking kan gemotiveerd beroep aangetekend worden
bij het college van burgemeester en schepenen.
- De uitbetaling van de subsidie zal ambtshalve gebeuren binnen de maand na het verstrijken van de
beroepsperiode.
Artikel 5: Controle
In toepassing van de wet van 14 november 1983, aangaande de toekenning en aanwending van
subsidies, dient de begunstigde:
- de gemeente toe te laten de echtheid van de gegevens van de subsidieaanvraag te controleren en
hierover verdere inlichtingen in te winnen;
- de subsidie uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend;
- de gemeente toe te staan om, eventueel ter plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te
controleren.
Bij niet naleving van deze bepalingen, kan het gemeentebestuur overgaan tot het geheel of gedeeltelijk
niet uitbetalen van de subsidie of de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de subsidie. Ook kan
ze de toekenning van nieuwe subsidies opschorten voor het nieuwe jaar.
- De aanvrager kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke kanalen.
Artikel 6: Bijzondere bepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
- Beheerder: Alle personen die, in welke juridische hoedanigheid ook, het genot hebben van
cultuurgronden, bossen, parken, terreinen of tuinen (hierna "beheerders" genoemd);
- Hoge plaagdruk: De plaagdruk door de eikenprocessierups wordt als groot beschouwd als er bij
10 bomen, binnen een straal van 100 meter en op minder dan 30 meter van een woning of openbare
weg, meer dan 5 nesten van de eikenprocessierups met een diameter van minstens 5cm en/of 1 nest
met een diameter van minstens 20 cm worden waargenomen op een hoogte van minder dan 5 meter;
- Informatieplicht: Iedere eigenaar van bomen op privaat domein is verplicht om, via het plaatsen van
duidelijke waarschuwingsborden, voorbijgangers van de aanwezigheid van de processierups in te
lichten en te wijzen op het gevaar en op persoonlijke preventieve maatregelen;
- Maatregelen in woongebied, een belangrijke publieke ruimte of een belangrijke verbindingsroute bij
hoge plaagdruk door de eikenprocessierups: Indien de aanwezigheid van de eikenprocessierups wordt
vastgesteld op bomen in woongebied, in een belangrijke publieke ruimte of bij een belangrijke
verbindingsroute en de plaagdruk is hoog, zijn de beheerders verplicht de eikenprocessierupsen te
laten verwijderen en hierbij hun medewerking en bijstand te verlenen. De verwijderingsplicht geldt in

elk geval voor alle nesten, binnen een straal van 100 meter, onafhankelijk van grootte en ligging, voor
zover dit met een hoogtewerker mogelijk is;
- Maatregelen buiten de bebouwde kom - toegankelijke gebieden als bestrijding van de
eikenprocessierups:
o gebieden met een natuurbeherende functie:
Indien de aanwezigheid van de eikenprocessierups wordt vastgesteld in gebieden met een
natuurbeherende functie, zoals natuurreservaten, bos- en parkgebieden volgens het
gewestplan, bossen en parken, en dit op plaatsen die toegankelijk zijn voor fietsers en
wandelaars, zal na overleg met de beheerders worden beslist welke maatregelen mogelijk of
noodzakelijk zijn voor de veiligheid van wandelaars en fietsers. Indien het gaat om plaatsen
die redelijkerwijze niet toegankelijk moeten zijn voor fietsers en wandelaars, zal na overleg
met de beheerders worden beslist of het gebied al dan niet tijdelijk moet worden afgesloten.
o andere gebieden:
Indien de aanwezigheid van de eikenprocessierups wordt vastgesteld in andere gebieden dan
in punt 1, en dit op plaatsen die toegankelijk zijn voor wandelaars en fietsers, zal worden
nagegaan of verwijdering van de eikenprocessierupsen noodzakelijk is. Tevens zal worden
nagegaan welke andere maatregelen eventueel mogelijk of noodzakelijk zijn voor de
veiligheid van wandelaars en fietsers. Indien het gaat om plaatsen die redelijkerwijze niet
toegankelijk moeten zijn voor fietsers en wandelaars, zal worden beslist of het gebied al dan
niet tijdelijk moet worden afgesloten.
Artikel 7: Doelstellingen reglement
De toelage voor de curatieve bestrijding van de eikenprocessierups bestemd voor eigenaars van
aangetaste bomen op privaat eigendom heeft als doel de plaagdruk in de gemeente te verminderen en
getroffen burgers financieel te ondersteunen op voorwaarde dat milieuvriendelijke en duurzame
curatieve methoden door een gespecialiseerde firma worden aangewend.
Artikel 8: Looptijd reglement
Dit reglement treedt in werking vanaf 8 maart 2021 en eindigt op 31 december 2025.
Artikel 9: Opheffings- en overgangsbepalingen
Het besluit van de gemeenteraad “Subsidiereglement voor de bestrijding van eikenprocessierupsen”
d.d. 7 december 2015 wordt hierbij opgeheven.
Artikel 10: Interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden
Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende de toepassing van dit
reglement worden behandeld door het gemeentebestuur van Kortenberg.
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Raadsleden Gabriëla Langmans en Tine Vanneste verlaten de zitting.

8.

Bouwen van een petanquehal en kleedkamers met doucheruimte: goedkeuring bestek, plannen,
raming, lastvoorwaarden 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 19 februari 2019 betreffende
de gunning van de ontwerpopdracht voor de opdracht “Het bouwen van een petanquehal en
kleedkamers met doucheruimte” aan SAN - CMU ARCHITECTEN BV BVBA, Barelstraat 44 te 2880
Bornem;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. 651 werd opgesteld door de dienst
Infrastructuurprojecten samen met de ontwerper, SAN - CMU ARCHITECTEN BV BVBA,
Barelstraat 44 te 2880 Bornem;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 1.292.447,17 euro, excl. btw of
1.563.861,08 euro, incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op actie 2021/ACT-6.3.3/074220/22103507/IP-03;
Gelet op het visum nr. 2021/68 d.d. 14 februari 2021 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, Francis Peeters, Maarten
Willems, Barbara Vermeulen, Jonas Piot, Hendrik Trappeniers, Thomas Malisart
- stemmen tegen: Bart Nevens, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van
Greuningen, Hans Vanhoof, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven,
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Axel Degreef, Walter De Brouwer
Besluit: met 14 stemmen voor, 8 stemmen tegen en 3 onthoudingen
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 651 en de raming voor de opdracht “Het
bouwen van een petanquehal en kleedkamers met doucheruimte”, opgesteld door de dienst
Infrastructuurprojecten samen met de ontwerper, SAN - CMU ARCHITECTEN BV BVBA,
Barelstraat 44 te 2880 Bornem. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming
bedraagt 1.292.447,17 euro, excl. btw of 1.563.861,08 euro, incl. 21% btw.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Artikel 3: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien op actie 2021/ACT-6.3.3/0742-20/22103507/IP03.

9.

Samenwerkingsverbanden en verenigingen: kennisname verslagen

De gemeenteraadsleden nemen kennis van:
a) Verslag raad van bestuur Interleuven d.d. 13 januari 2021
b) Verslag vergadering beheerscomité GC-PBW d.d. 13 januari 2021
b) Verslag raad van bestuur Interleuven d.d. 27 januari 2021

c) Verslag raad van bestuur EcoWerf d.d. 13 januari 2021
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Raadslid Gabriëla Langmans sluit opnieuw aan bij de zitting.
Raadslid Francis Peeters verlaat de zitting.

In uitvoering van art. 21 van het decreet over het lokaal bestuur werden volgende punten toegevoegd
aan de agenda:
het punt 9/1 op vraag van Marinus van Greuningen namens de KNV-fractie.

9/1.

Wandel/fietszondagen in en door onze gemeente ter ondersteuning van lokale handelaars en
onze verenigingen

Toelichting
Naar aanleiding van de negatieve reactie van de meerderheid, heeft PRO Kortenberg KNV besloten
om dit bijkomende agendapunt nogmaals te agenderen. Om dezelfde reactie van afgelopen maand te
voorkomen hebben wij ditmaal het voorstel dan ook verder uitgewerkt, zodat het college niet uit de
'box' hoeft te denken, maar na het lezen zal het hele principe duidelijk zal zijn.
Ons voorstel voor het organiseren van plaatselijke wandelingen en of fietstochten, is eigenlijk een
kopie van de wandelingen die de Provincie Vlaams-Brabant organiseerde na de eerste lockdown.
Deze wandelingen die volledig coronaproof werden georganiseerd waren zeer succesvol. Dit zowel
voor de deelnemers voor wie, verschillende weekenden na elkaar, een aangename wandeling werd
georganiseerd en daarmee de eigen regio beter konden leren kennen, alsook voor de deelnemende
handelaars en verenigingen die op deze manier hun zaak en organisatie beter bekend konden maken en
gelijktijdig konden profiteren van een actieve steun van de provinciale overheid.
In het geval de gemeente Kortenberg deze wandelingen organiseert, is deze actieve steun een teken
voor de Kortenbergse sport, culturele organisaties en lokale handelaars dat het bestuur, niet alleen
passieve steun verleend via drukwerk en website, maar ook bereid is onze organisaties de
mogelijkheid te bieden om hun precaire financiële situatie te verbeteren. Ook de lokale handelaars die
het al moeilijk genoeg hebben gehad zouden op deze manier geholpen kunnen worden.
Voor deze wandelingen en of fietstochten, kunnen bestaande, al volledig uitgestippelde, binnen onze
gemeente en aan onze gemeente grenzende routes worden gebruikt.
De deelnemers schrijven zich online in voor deze uitgestippelde routes en krijgen aan de start een
informatie brochure over de gemeente en over eventuele bijzondere punten te ontdekken tijdens deze
tocht. Verder krijgen zij bij de start één of twee consumptiebonnen (jetons) te gebruiken, alleen tijdens
de dag van deze tocht, bij een handelaar of een organisatie die op of vlak aan de route ligt. Ook zou de
men de deelnemers aan de start een lokaal product kunnen cadeau geven. Dit kan een lokaal bier,
artisanale appelsap of een landbouwproduct kunnen zijn.
Tijdens de wandelingen georganiseerd door de provincie kreeg elke deelnemer een tegoedbon van
€10, welk verzilverd kon worden bij aangesloten handelaars binnen de provincie. Ook enkele
Kortenbergse handelaars accepteren deze tegoedbon. Ook dit initiatief zou door onze gemeente
overgenomen kunnen worden.
Als voorbeeld nemen we de Heuvelkant wandeling.

Deze is een kleine 10km en kan via extra wegwijzers verkort kunnen worden voor de deelnemers die
10 km te veel vinden. De start en het eindpunt van deze wandeling is aan de kerk van Meerbeek.
De start wordt, bijvoorbeeld, opengesteld gesteld van 10u00 tot 13u00 om zo een gespreide toeloop te
krijgen.
Bij de onthaaltent krijgen de ingeschreven deelnemers de tegoedbon(nen), de gemeentelijke info en
eventueel een lokaal product (bv. witloof) die dan meteen in de fietstas, rugzak of eventueel de auto
gelegd kan worden.
Bij het begin van deze wandeling kunnen de deelnemers een zakje met een ontbijt krijgen,
georganiseerd door een vereniging met producten van lokale handelaars.
Tijdens deze wandeling komen de wandelaars ook langs de Bosveld farm, hier zou eventueel een
bezoekje georganiseerd kunnen worden door de eigenaars. Mocht de gemeente bij de start de
deelnemers een paar struikjes witloof aanbieden, van deze producent, krijgen de bezoekers hier meteen
de informatie over de witloofteelt.
Bijna aan het eindpunt aangekomen kunnen de nu vermoeide wandelaars, met een andere aangeboden
tegoedbon iets gaan drinken en bijvoorbeeld een pannenkoek nuttigen in het Atrium of de
parochiezaal. Hier is de organisatie dan in handen van één of meerdere lokale verenigingen, die ook
hier de verenigingskas kunnen spekken.
Dit is slechts een verkort voorbeeld om duidelijk te maken dat de organisatie ervan slechts beperkt is
en dat de uitgaven ook niet excessief hoeven te zijn. Verschillende variaties zijn mogelijk als het
bestuur de lokale handelaars erbij wil betrekken. Er zijn overal wel cafés, restaurants, ijssalons en
dergelijke op de verschillende gemeentelijke wandel- en fietsroutes.
Bij een wandeling door het Silsombos bijvoorbeeld, zou ook op dezelfde manier gewerkt kunnen
worden met Natuurpunt, lokale horeca, lokale landbouwbedrijven, sport- en cultuurorganisaties.
Wij hopen dat dit uitgewerkt voorstel u duidelijk zal maken dat op een eenvoudige manier de
gemeentelijke verenigingen en, eventueel, de lokale handelaars actief ondersteund kunnen worden.
Aan de Kortenbergenaren wordt een aangename activiteit aangeboden om onze gemeente (nog) beter
te leren kennen. Zowel de sportieve en culturele organisaties kunnen zich zo in de kijker zetten evenals
de deelnemende lokale handelaars.
Om deze activiteiten te organiseren begrijpen wij volledig dat de verenigingen, bij uitbreiding de
verenigingsraad en de lokale handelaars, bij uitbreiding de RLE betrokken moeten worden. Wij
hebben al vernomen dat verschillende verenigingen en lokale handelaars geïnteresseerd zijn.
Als deze stappen spoedig ondernomen worden, zal onze gemeente in staat zijn om bij het versoepelen
van de regels, deze activiteiten volledig coronaproof te organiseren en blijk geven van een actief
bestuur dat creatief denken niet schuwt, maar wel constructief meedenkt in het belang van alle
inwoners.
Voorstel tot besluit:
Wij vragen dan ook de gemeenteraad dit bijkomend agendapunt goed te keuren, en vragen het college
om de nodige stappen te ondernemen om de organisatie van deze evenementen zowel organisatorisch
als financieel mogelijk te maken en daarvoor in overleg te gaan met de verenigingen
(Verenigingsraad) en de lokale handelaars (RLE).
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, 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, Thomas Malisart, Walter De Brouwer
Besluit: met algemene stemmen. Het voorstel van besluit wordt aanvaard.

10.

Notulen

De notulen van de vorige gemeenteraadszitting worden met 22 stemmen voor en 3 onthoudingen
goedgekeurd.
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Sabine Ledens,
Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Axel Degreef, Maarten Willems, Barbara Vermeulen, Jonas
Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Thomas
Malisart, Walter De Brouwer
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Marinus van Greuningen, Hans Vanhoof

L. CEUPPENS
algemeen directeur

A. VAN DE CASTEELE
voorzitter

