ZITTING VAN 7 JUNI 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, Wim Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers,
Tine Vanneste, Thomas Malisart, Walter De Brouwer, raadsleden; Guido Verschaeren, wnd. algemeen
directeur.

AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jaarrekening 2020: goedkeuring deel gemeente
OCMW jaarrekening 2020: goedkeuring
ERSV Vlaams-Brabant VZW: ontbinding
IGS Hofheide - algemene vergadering van 23 juni 2021: vaststelling mandaat
IGO –algemene vergadering van 25 juni 2021: vaststelling mandaat
Gemeentelijke Holding in vereffening - algemene Vergadering van 30 juni 2021 – vaststelling
mandaat
EthiasCo cvba – gewone algemene jaarvergadering op afstand: vaststelling mandaat
Kennisname keuze prioritaire uitdagingen in het traject Kortenberg als kindvriendelijke
gemeente
Fietsinfrastructuur – Mechelsesteenweg Kortenberg: overeenkomst met de gemeente
Steenokkerzeel
Samenwerkingsverbanden en verenigingen: Kennisname verslagen
Varia: kennisname briefwisseling
Notulen

Raadslid Chris Wynants laat zich verontschuldigen.

OPENBARE ZITTING

Raadslid Gabriëla Langmans verlaat de zitting.

1.

Jaarrekening 2020: goedkeuring deel gemeente

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de lokale besturen;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de lokale
besturen;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 mei 2021 houdende
goedkeuring van de waarderingsregels;
Gelet op het feit dat het managementteam op 17 mei 2021 kennis heeft genomen van het ontwerp
jaarrekening 2020;
De jaarrekening bestaat uit:
o een beleidsnota houdende de realisatie van de doelstellingen in 2020 (J1)
o financiële nota houdende de staat van het financieel evenwicht (J2)

o financiële nota houdende de kredietrealisatie (J3)
o financiële nota houdende de balans per 31 december 2020 (J4)
o financiële nota houdende de staat van opbrengsten en kosten (J5)
o toelichting bij de financiële nota (T1 t.e.m. T5) en verklaring materiële verschillen
o documentatie-bijlagen
De jaarrekening 2020 BBC (gemeente en OCMW) sluit af met volgend resultaat:
o Exploitatiebudget
8.980.988,87
Uitgaven
21.806.239,76
Ontvangsten
30.787.228,63
o Investeringsbudget
-10.800.114,19
Uitgaven
11.685.429,46
Ontvangsten
885.315,27
o Budgettaire resultaat boekjaar
-2.081.035,33
Gecumuleerd budgettair resultaat vorige boekjaar
29.910.650,43
o Gecumuleerd budgettair resultaat
27.829.615,10
o Onbeschikbare gelden
696.887,76
o Beschikbaar budgettair resultaat
27.132.727,34
o Autofinancieringsmarge
7.782.294,17
Overwegende dat geen gemeenteraadsleden de afzonderlijke stemming hebben geëist over een of meer
onderdelen van de jaarrekening;
Gelet op de uitslag van de stemming:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Maarten
Willems, Barbara Vermeulen, Jonas Piot, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste, Thomas Malisart
- stemmen tegen: Sabine Ledens, Walter De Brouwer
- onthouden zich: Bart Nevens, Mia Vandervelde, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van
Greuningen, Axel Degreef, Hans Vanhoof, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met 15 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 8 onthoudingen
Artikel 1: De jaarrekening 2020, gedeelte gemeente wordt goedgekeurd. Deze rekening wordt digitaal
gerapporteerd aan de toezichthoudende overheid.
Artikel 2: De wettelijke rapporten van de jaarrekening 2020, bestaande uit de beleidsnota, de
financiële nota, de samenvatting van de algemene rekeningen en toelichting bij de jaarrekening 2020,
zoals in bijlage opgenomen, worden vastgesteld en goedgekeurd.
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De zitting wordt tijdelijk geschorst tussen agendapunten 1 en 2.

Raadslid Gabriëla Langmans sluit opnieuw aan bij de zitting.

2.

OCMW jaarrekening 2020: goedkeuring

Gelet op de voorgelegde jaarrekening 2020 van het OCMW, goedgekeurd door de raad voor
maatschappelijk welzijn op 7 juni 06 2021;
De gemeenteraad keurt het deel van de jaarrekening 2020 zoals vastgesteld door de raad voor
maatschappelijk welzijn goed;
Gelet op de toelichting door de voorzitter van het OCMW;
Gelet op de uitslag van de stemming:

- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Francis Peeters, Maarten
Willems, Barbara Vermeulen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste,
Thomas Malisart
- stemt tegen: Sabine Ledens
- onthouden zich: Bart Nevens, Mia Vandervelde, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van
Greuningen, Axel Degreef, Hans Vanhoof, Wim Vangoidsenhoven, Walter De Brouwer
Besluit: met 16 stemmen voor, 1 stem tegen en 9 onthoudingen
De jaarrekening 2020 van het OCMW wordt goedgekeurd.

3.

ERSV Vlaams-Brabant VZW: ontbinding

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 40 dat stelt
dat, onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, de gemeenteraad beschikt over
de volheid van bevoegdheid en artikel 41, 2e lid, 4° dat stelt dat de bevoegdheid tot het oprichten van
en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen, niet aan het
college van burgemeester en schepenen kan worden toevertrouwd;
Overwegende dat de gemeente Kortenberg is aangesloten bij ERSV Vlaams-Brabant VZW, een
streekoverleg waarbinnen acties worden opgezet en uitgewerkt die de economische ontwikkeling of
tewerkstelling in onze regio bevorderen;
Gelet op de statuten van ERSV Vlaams-Brabant VZW van 8 december 2004, meer bepaald artikel 32
dat stelt: “dat - in overeenstemming met de decretale verplichting - de algemene vergadering de
Vereniging kan ontbinden bij consensus van de algemene vergadering waarop minstens vier vijfden
van de leden, alsmede van tenminste één lid van de fractie van de werkgevers/de fractie van de
werknemers/ de fractie van de lokale besturen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De algemene vergadering stelt de vereffenaar of een college van meerdere vereffenaars aan en bepaalt
de bestemming die aan het netto-actief van het vermogen van de Vereniging zal worden gegeven
conform het bepaalde in artikel 33.
De algemene vergadering bepaalt tevens de bevoegdheid van de vereffenaar of vereffenaars, alsmede
de vereffeningsvoorwaarden”;
en artikel 33 dat stelt dat “indien de Vereniging wordt ontbonden, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk,
wordt na vereffening, het netto-actief bestemd ten voordele van een instantie of een instelling die niet
tot de Vereniging behoort of in de schoot ervan functioneert, en die zich er schriftelijk toe verbindt
deze middelen op basis van niet-commerciële doelstellingen of overwegingen te bestemmen voor
socio-economische streekontwikkeling.
De algemene vergadering die tot de ontbinding besluit, zal aanduiden aan welke vereniging het
vereffeningssaldo wordt overgedragen”;
Gelet op de wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen van 23 maart 2019 dat stelt dat op de algemene vergadering ook één of méér
vereffenaars worden aangesteld en hun opdracht samen met eventuele voorwaarden bepaald. De
vereffenaar(s) moet(en) het actief te gelde maken en het passief aanzuiveren. Hierbij moeten ze zowel
met de belangen van de vzw als met deze van de schuldeisers rekening houden;
Overwegende dat de leden van de vzw bestaan uit o.a. de gemeenten (zoals blijkt uit de stichtende
leden en uit artikel 5 van de statuten) en het lid - in geval van de gemeente - dus een publieke
rechtspersoon is, die wordt vertegenwoordigd door een ‘vertegenwoordiger’ zoals blijkt uit artikel 7
van de statuten;
Gelet op de aanstelling door de gemeenteraad op 11 maart 2019 van David Haelterman om te zetelen
in de algemene vergaderingen van ERSV Vlaams-Brabant VZW, Provincieplein 1 te 3010 Leuven;
Gelet op de uitnodiging van Ann Schevenels, voorzitter ERSV Vlaams-Brabant vzw, van 23 april
2021 voor een buitengewone algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant vzw op 23 juni 2021;
Gelet op de agenda van bovenvermelde vergadering van 23 juni 2021:

1. Verslag Algemene Vergadering 29 april 2020
2. Jaarverslag 2020
3. Resultatenrekeningen en balans 2020
4. Kwijting aan de bestuurders
5. Ontbindingsbesluit incluis aanduiding van vereffenaars en bestemming eventuele restmiddelen;
6. Varia;
Overwegende dat omwille van het stopzetten van de ESF-projecten ‘versterkt streekbeleid’ en bij
gebrek aan een andere Vlaamse maatregel betreffende sociaaleconomische streekontwikkeling en
bijhorende middelen, het decreet van 4 mei 2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en
bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaaleconomische raden van
de regio en de regionaal sociaaleconomische overlegcomités niet langer toepasbaar is en het
onmogelijk wordt om het doel, de taken en de opdrachten van ERSV Vlaams-Brabant VZW zoals
bepaald in de statuten te realiseren;
Overwegende dat de algemene vergadering in aanwezigheid/deelname van minstens vier vijfden van
de leden, alsmede van tenminste één lid van de drie fracties (vakbonden / werkgevers / lokale
besturen) en in consensus moet beslissen over de ontbinding van de vzw;
Overwegende dat er wordt voorgesteld om een college van vereffenaars aan te duiden - 1 vanuit elke
fractie, namelijk Steven Marchand (vakbonden), Elke Tielemans (werkgeversorganisaties) en
Boudewijn Herbots (lokale besturen) waarbij het wel uitdrukkelijk de bedoeling is dat deze optreden
en beslissen als één college;
Overwegende dat de vereffenaar het actief te gelde moet maken en het passief aanzuiveren. Hierbij
moeten zowel de belangen van de vzw als deze van de schuldeisers in rekening worden gehouden. (In
dit geval zal de vereffening mogelijks pas kunnen gebeuren als de vooropzeg van alle personeelsleden
definitief is afgelopen, in het voorjaar 2022.);
Overwegende dat conform de statuten van de VZW eventuele restmiddelen na aanzuivering van de
passiva en beëindiging van alle lopende verplichtingen bestemd worden ten voordele van een instantie
of een instelling die niet tot de Vereniging behoort of in de schoot ervan functioneert, en die zich er
schriftelijk toe verbindt deze middelen op basis van niet-commerciële doelstellingen of overwegingen
te bestemmen voor socio-economische streekontwikkeling;
Overwegende dat de beschikbare middelen toelaten om de voorziene schulden nog te betalen, ervan
uitgaande dat die cijfers de definitieve zijn en er in 2021 geen bijkomende kosten meer zijn gemaakt;
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,
Wim Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste, Thomas Malisart, Walter De Brouwer
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad beslist goedkeuring te geven aan de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant VZW, Provincieplein 1 te 3010 Leuven van 23 juni
2021:
1. Verslag Algemene Vergadering 29 april 2020
2. Jaarverslag 2020
3. Resultatenrekeningen en balans 2020
4. Kwijting aan de bestuurders
5. Ontbindingsbesluit incluis aanduiding van vereffenaars en bestemming eventuele restmiddelen
6. Varia.
Artikel 2: De gemeenteraad beslist alsnog goedkeuring te geven aan de voorwaarden van ontbinding
en vereffening zoals voorgesteld door ERSV Vlaams-Brabant VZW:

Ontbinding van ERSV Vlaams-Brabant VZW omwille van het stopzetten van de ESF-projecten
‘versterkt streekbeleid’ en bij gebrek aan een andere Vlaamse maatregel betreffende
sociaaleconomische streekontwikkeling en bijhorende middelen waardoor het decreet van 4 mei 2004
betreffende het statuut, de werking, de taken en bevoegdheden van de erkende regionale
samenwerkingsverbanden, de sociaaleconomische raden van de regio en de regionaal
sociaaleconomische overlegcomités niet langer toepasbaar is en het onmogelijk wordt om het doel, de
taken en de opdrachten van ERSV Vlaams-Brabant VZW zoals bepaald in de statuten te realiseren.
Aanduiding door de algemene vergadering van ERSV van een college van vereffenaars - 1 vanuit elke
fractie, namelijk Steven Marchand (vakbonden), Elke Tielemans (werkgeversorganisaties) en
Boudewijn Herbots (lokale besturen) waarbij het wel uitdrukkelijk de bedoeling is dat deze optreden
en beslissen als één college.
Verplichting dat de vereffenaar het actief te gelde moet maken en het passief aanzuiveren. Hierbij
moeten zowel de belangen van de vzw als deze van de schuldeisers in rekening worden gehouden. (In
dit geval zal de vereffening mogelijks pas kunnen gebeuren als de vooropzeg van alle personeelsleden
definitief is afgelopen, in het voorjaar 2022.).
Eventuele restmiddelen na aanzuivering van de passiva en beëindiging van alle lopende verplichtingen
bestemmen ten voordele van een instantie of een instelling die niet tot de Vereniging behoort of in de
schoot ervan functioneert, en die zich er schriftelijk toe verbindt deze middelen op basis van nietcommerciële doelstellingen of overwegingen te bestemmen voor socio-economische
streekontwikkeling.
Artikel 3: Aan de gemeentelijke vertegenwoordiger, David Haelterman, wordt opgedragen zijn
stemgedrag op de buitengewone algemene vergadering van ERSV van 23 juni 2021 af te stemmen op
de beslissingen genomen in de artikelen 1 en 2 van dit besluit, o.a. goedkeuring van het
ontbindingsbesluit, inclusief aanduiding van een vereffenaar en goedkeuring van de bestemming van
eventuele restmiddelen.
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4.

IGS Hofheide - algemene vergadering van 23 juni 2021: vaststelling mandaat

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij IGS Hofheide;
Overwegende dat IGS Hofheide een opdrachthoudende vereniging is;
Gelet op de statuten van IGS Hofheide, gewijzigd bij akte verleden voor notaris Luc Taloen te Leuven
op 24 mei 2005 en gecoördineerd op 9 juni 2005. Gewijzigd bij beslissingen van de Algemene
vergadering van 9 december 2014, 21 juni 2016 en 27 juni 2018 en een laatste maal gecoördineerd op
21 juni 2016;
Gelet op de brief van IGS Hofheide van 21 april 2021 houdende uitnodiging voor de algemene
vergadering van 23 juni 2021;
Gelet op de agenda van de algemene vergadering van IGS Hofheide van 23 juni 2021:
1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2020
2. Bevestiging van het mandaat van de bedrijfsrevisor
3. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2020
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
5. Werking van het crematorium
6. Varia;
Overwegende dat het artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de algemene
vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de gemeente
rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering;

Gelet op de uitslag van de stemming:
- 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, Marinus van Greuningen, Axel Degreef,
Maarten Willems, Hans Vanhoof, Barbara Vermeulen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Wim
Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste, Thomas Malisart, Walter De Brouwer
- onthoudt zich: Mia Vandervelde
Besluit: met 25 stemmen voor en 1 onthouding
Artikel 1: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van
de opdrachthoudende vereniging IGS Hofheide van 23 juni 2021:
1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2020
2. Bevestiging van het mandaat van de bedrijfsrevisor
3. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2020
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
5. Werking van het crematorium
6. Varia.
Artikel 2: Aan mevrouw Gabriëla Langmans, die als vertegenwoordiger van de gemeente zal
deelnemen aan de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IGS Hofheide van
23 juni 2021, wordt opgedragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavig raadsbesluit, namelijk goedkeuring
van alle agendapunten, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de
vergadering.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
IGS Hofheide, Jennekensstraat 5 te 3221 Holsbeek.
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5.

IGO –algemene vergadering van 25 juni 2021: vaststelling mandaat

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de deelname van de gemeente in de dienstverlenende vereniging IGO;
Gelet op de gecoördineerde statuten van IGO zoals na wijziging goedgekeurd door de Statutaire
algemene vergadering van 21 december 2018;
Gelet op de uitnodiging van 20 april 2021 voor de algemene vergadering van IGO van 25 juni 2021
met bijhorende agenda en bijlagen;
Gelet op de agenda van de algemene vergadering van IGO van 25 juni 2021:
1. Goedkeuring verslag 11-12-2020
2. Goedkeuring jaarrekening 2020 (inclusief verlenen kwijting aan bestuurders en commissarisrevisor)
3. Goedkeuring rapportage kostendelende vereniging IGO div
4. Goedkeuring jaarverslag 2020
5. Aanstelling nieuwe bestuurder cluster Herent-Kortenberg voor de periode april 2022 – maart 2025
 Thomas Malisart (gemeente Kortenberg) ter vervanging van Adelia Vandeven die ontslag nam
uit de gemeenteraad van Kortenberg.per 01.01.2021
6. Aanstelling nieuw lid van het algemeen comité
 Anja Peeten in plaats van Herman Theys (gemeente Holsbeek)
7. Varia;
Overwegende dat het artikel 432 van het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de algemene
vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de gemeente

rechtstreeks worden aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op de uitslag van de stemming:
- 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, Marinus van Greuningen, Axel Degreef,
Maarten Willems, Hans Vanhoof, Barbara Vermeulen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Wim
Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste, Thomas Malisart, Walter De Brouwer
- onthoudt zich: Mia Vandervelde
Besluit: met 25 stemmen voor en 1 onthouding
Artikel 1: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van
de dienstverlenende vereniging IGO van 25 juni 2021:
1. Goedkeuring verslag 11-12-2020
2. Goedkeuring jaarrekening 2020 (inclusief verlenen kwijting aan bestuurders en commissarisrevisor)
3. Goedkeuring rapportage kostendelende vereniging IGO div
4. Goedkeuring jaarverslag 2020
5. Aanstelling nieuwe bestuurder cluster Herent-Kortenberg voor de periode april 2022 – maart 2025
 Thomas Malisart (gemeente Kortenberg) ter vervanging van Adelia Vandeven die ontslag nam
uit de gemeenteraad van Kortenberg.per 01.01.2021
6. Aanstelling nieuw lid van het algemeen comité
 Anja Peeten in plaats van Herman Theys (gemeente Holsbeek)
7. Varia.
Artikel 2: Aan mevrouw Gabriëla Langmans, die als vertegenwoordiger voor de gemeente zal
deelnemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IGO van 25 juni 2021,
wordt opgedragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavig raadsbesluit, namelijk goedkeuring van alle
agendapunten, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de dienstverlenende vereniging
IGO, De Vunt 17 te 3220 Holsbeek.
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6.

Gemeentelijke Holding in vereffening - algemene Vergadering van 30 juni 2021 – vaststelling
mandaat

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de uitnodiging van Gemeentelijke Holding NV in vereffening voor de Algemene
Vergadering van 30 juni 2021;
Overwegende dat de agenda van deze algemene vergadering volgende punten bevat:
1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over het boekjaar 2020
2. Bespreking door de vereffenaars van de jaarrekening over het boekjaar 2020
3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over het boekjaar 2020 inclusief beschrijving
van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de vereffening nog niet kon worden
afgesloten.
4. Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over het boekjaar 2020
5. Vraagstelling;
Overwegende dat aan de gemeenteraad deze agendapunten werden voorgelegd;
Gelet op de uitslag van de stemming:

- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Axel Degreef,
Maarten Willems, Hans Vanhoof, Barbara Vermeulen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Wim
Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste, Thomas Malisart, Walter De Brouwer
- onthoudt zich: Mia Vandervelde
Besluit: met 25 stemmen voor en 1 onthouding
Artikel 1: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering van
Gemeentelijke Holding NV van 30 juni 2021:
1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over het boekjaar 2020
2. Bespreking door de vereffenaars van de jaarrekening over het boekjaar 2020
3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over het boekjaar 2020 inclusief beschrijving
van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de vereffening nog niet kon worden
afgesloten.
4. Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over het boekjaar 2020
5. Vraagstelling.
Artikel 2: Aan de heer Maarten Willems, die als vertegenwoordiger van de gemeente zal deelnemen
aan de algemene vergadering van Gemeentelijke Holding NV van 30 juni 2021, wordt opgedragen zijn
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormeld artikel 1 van onderhavig raadsbesluit, namelijk goedkeuring van alle agendapunten, onder
voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van deze
beslissing en brengt deze ter kennis aan bij Gemeentelijke Holding NV in vereffening, Kunstlaan 56
B4C te 1000 Brussel.
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7.

EthiasCo cvba – gewone algemene jaarvergadering op afstand: vaststelling mandaat

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Overwegende dat de verzekeringsvereniging Ethias Gemeen recht werd omgevormd tot een
coöperatieve vennootschap met de naam EthiasCo cvba;
Overwegende dat door deze verrichting in 2017 de hoedanigheid van de gemeente als aangesloten lid
van rechtswege werd omgezet in die van coöperant-lid;
Gelet op de brief van EthiasCo cvba van 29 april 2021 houdende uitnodiging voor de gewone
algemene jaarvergadering op afstand;
Gelet op de agenda van de gewone algemene jaarvergadering van EthiasCo cvba op afstand:
1. Verslag van de Raad van bestuur over het boekjaar 2020
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2020 en bestemming van het
resultaat
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat
4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht
5. Statutaire benoemingen;
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,
Wim Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste, Thomas Malisart, Walter De Brouwer

Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de gewone algemene
jaarvergadering van EthiasCo cvba op afstand:
1. Verslag van de Raad van bestuur over het boekjaar 2020
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2020 en bestemming van het
resultaat
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat
4. Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht
5. Statutaire benoemingen.
Artikel 2: Aan mevrouw Ann Van de Casteele, die als vertegenwoordiger van de gemeente zal
deelnemen aan de gewone algemene jaarvergadering van EthiasCo cvba op afstand, wordt opgedragen
haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormeld artikel 1 van onderhavig raadsbesluit, namelijk goedkeuring van alle agendapunten, onder
voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan EthiasCo cvba, Rue des Croisiers
24 te 4000 Luik.
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8.

Kennisname keuze prioritaire uitdagingen in het traject Kortenberg als kindvriendelijke
gemeente

Gelet op de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 23°;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 houdende definiëring begrip dagelijks
bestuur;
Gelet op het meerjarenplan 2020-2025 waarin volgende actie opgenomen staat ‘6.6.6 Behalen van het
label kindvriendelijke gemeente’;
Overwegende dat gemeente Kortenberg voor (het streven naar) het behalen van dit label sinds juni
2020 wordt begeleid door Bataljong;
Overwegende dat verschillende en uiteenlopende gemeentelijke diensten zoals Vrije Tijd, Bibliotheek,
Mobiliteit, Infrastructuurprojecten, medewerker Huis van het Kind, Uitvoeringsdiensten,
Duurzaamheid, politie, participatie-ambtenaar, directie GBS De Negensprong en de schepen van jeugd
betrokken zijn als kernwerkgroep binnen dit traject;
Overwegende dat er in de periode oktober-november 2020 online vragenlijsten voor kinderen,
jongeren en volwassenen werden verspreid met als doel te weten te komen hoe het beleid momenteel
ervaren wordt, en wat daarin naar kindvriendelijkheid toe ontbreekt en beter kan;
Overwegende dat de ingevulde vragenlijsten geanalyseerd werden in de periode december-februari
2020-2021 en er nadien een eerste werkversie opgesteld van het rapport rond ‘de (mate van)
kindvriendelijkheid van Kortenberg’;
Overwegende dat er vervolgens vier focusgroepen (gemeentelijke diensten, jeugdraad,
kindergemeenteraad en middenveldpartners) georganiseerd werden waarin de resultaten uit de
vragenlijsten via een diepere discussie getoetst werden en waarin er nog meer tekorten – of
uitdagingen– uit de bus kwamen;
Overwegende dat de verslaggeving vanuit de focusgroepen eveneens verwerkt werd in het rapport
rond kindvriendelijkheid in Kortenberg en vanuit dit rapport alle tekortkomingen en problemen,
aangehaald in de vragenlijsten en de focusgroepen, gebundeld en omgevormd werden tot een
uitdaging voor Kortenberg;
Overwegende dat alle gebundelde uitdagingen als bijlage aan dit besluit geconsulteerd kunnen
worden;

Overwegende dat niet al deze uitdagingen onmiddellijk of tezamen aangepakt kunnen worden, werd er
op het laatste overleg met de kernwerkgroep (d.d. 27 april 2021) samengezeten en gefilterd tot drie
prioritaire uitdagingen die verder in het traject zullen meegenomen worden. Met deze drie prioriteiten
wordt verder gegaan in het belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren;
Overwegende dat er van deze drie prioritaire uitdagingen ook verder in het traject verwacht wordt dat
er acties over geformuleerd worden die mee opgenomen kunnen worden in het huidige beleid of in het
nieuwe MJP in 2025;
Overwegende dat er op de jeugdraad van 11 mei 2021 advies over de drie prioritaire thema’s werd
gevraagd aan de leden van de jeugdraad;
Overwegende dat de leden van de jeugdraad een positief advies gaven;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de keuze van de drie prioritaire thema’s
goedkeurde op de zitting van 12 mei 2021;
Besluit:
De gemeenteraad neemt kennis van de drie gekozen prioritaire thema’s waarmee verder gewerkt zal
worden in het traject rond het behalen van het label kindvriendelijke gemeente.
De drie prioritaire thema’s zijn:
1. Hoe kunnen we de mentale veerkracht van kinderen en jongeren bewaken, vergroten en
versterken (mentale druk bij kinderen en jongeren verlagen, kinderen en jongeren (beter)
wapenen tegen pesten, instanties welzijn en gezondheid beter kenbaar maken en op elkaar
afstemmen)?
2. Hoe kunnen we zorgen dat kinderen en jongeren geïnformeerd zijn op een manier die aansluit
bij hun leefwereld (hoe kindgerichter communiceren, communicatiekanalen van jongeren in
kaart brengen, bekendmaking aanbod welzijn, maar ook aanbod VT, kinderen en jongeren
vertrouwd maken met procedures en stappen bij onveilige situaties)?
3. Hoe kunnen we (letterlijk en figuurlijk) ruimte geven aan kinderen en jongeren (plaatsen
creëren waar ze mogen, kunnen en willen aanwezig zijn, strategie rond rondhangen en spelen in
publieke ruimte, veilige school- en woonomgevingen realiseren, invulling vrije tijd)?
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9.

Fietsinfrastructuur – Mechelsesteenweg Kortenberg: overeenkomst met de gemeente
Steenokkerzeel

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 56,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
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 42, § 1, 1° a) (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 144.000,00 euro niet);
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, inzonderheid artikel 90, 1°;
Overwegende dat het bestuur wil inzetten op de verbetering van de fietsinfrastructuur;

Overwegende dat de fietspaden langsheen de Mechelsesteenweg (Kortenberg) en de
Kortenbergsesteenweg (Steenokkerzeel) in slechte staat zijn;
Overwegende dat deze fietspaden de gemeentegrenzen overschrijden en het aangewezen is deze
werkzaamheden gezamenlijk uit te voeren;
Overwegende dat Steenokkerzeel trekker in dit dossier wil zijn en kortelings een bestek op de markt
zal zetten voor aanduiding van een studiebureau;
Overwegende dat het aangewezen is een overeenkomst op te stellen tussen beide gemeenten voor de
uitwerking, uitvoering en opvolging van deze werken;
Gelet op de voorliggende ontwerptekst, opgemaakt in samenspraak met de gemeente Steenokkerzeel,
aangaande “Overeenkomst met betrekking tot de heraanleg van de fietspaden langsheen de
Kortenbergsesteenweg (Steenokkerzeel) en de Mechelsesteenweg (Kortenberg), vanaf de Achter de
Hovenstraat (Steenokkerzeel) tot aan het rond punt (Kortenberg) opgesteld door de dienst Openbare
werken van de gemeente Steenokkerzeel;
Overwegende dat deze overeenkomst aan beide gemeenteraden zal voorgelegd worden ter
goedkeuring;
Overwegende dat beide partijen a ratio van de uitgevoerde werken zullen bijdragen in de kosten voor
erelonen van het studiebureau, de veiligheidscoördinator en de aanleg volgens de nog op te stellen
raming.
Overwegende dat er ook een subsidiedossier zal opgemaakt worden door de gemeente Steenokkerzeel
en het eventuele aandeel van Kortenberg zal doorgestort worden;
Overwegende dat de eventuele uitgave voor deze opdracht voorzien kan worden in actie 2021/ACT1.1.3/0200-04/22400007/IP-01;
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, Axel Degreef, Maarten
Willems, Hans Vanhoof, Barbara Vermeulen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Wim Vangoidsenhoven,
Hendrik Trappeniers, Tine Vanneste, Thomas Malisart, Walter De Brouwer
- onthoudt zich: Marinus van Greuningen
Besluit: met 25 stemmen voor en 1 onthouding
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan de opgestelde ontwerptekst “Overeenkomst met betrekking
tot de heraanleg van de fietspaden langsheen de Kortenbergsesteenweg (Steenokkerzeel) en de
Mechelsesteenweg (Kortenberg), vanaf de Achter de Hovenstraat (Steenokkerzeel) tot aan het rond
punt (Kortenberg) opgesteld door de dienst Openbare werken van de gemeente Steenokkerzeel.
Artikel 2: Beide partijen zullen a ratio van de uitgevoerde werken bijdragen in de kosten voor erelonen
van het studiebureau, de veiligheidscoördinator en de aanleg volgens de nog op te stellen raming. De
eindafrekening zal opgesteld worden volgens de eindafrekening van de aannemer. De subsidie zal
toegekend worden a rato van een overeen te komen verdeelsleutel.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitwerking van dit
dossier.
Artikel 4: De uitgave voor deze opdracht kan opgenomen worden in actie 2021/ACT-1.1.3/020004/22400007/IP-01.
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10.

Samenwerkingsverbanden en verenigingen: Kennisname verslagen

De gemeenteraadsleden nemen kennis van:
a) Interleuven - Raad van bestuur 14 april 2021

b) IGO - Raad van bestuur 16 april 2021
c) Interleuven - raad van bestuur 28 april 2021
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11.

Varia: kennisname briefwisseling

De gemeenteraad neemt kennis van:
a) de brief d.d. 15 mei 2021 van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, met referentie
taes1p367, betreffende spreekplicht google, gericht aan alle leden CBS en GR,
b) de brief d.d. 12 mei 2021 van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, met referentie
xdr1/419<pro6><WCO>, betreffende kandidatuur CD&V minister Schauvliege als rechter
Grondwettelijk Hof.
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12.

Notulen

De notulen van de vorige gemeenteraadszitting worden met 23 stemmen voor en 3 onthoudingen
goedgekeurd.
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Axel Degreef, Maarten Willems, Barbara
Vermeulen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Wim Vangoidsenhoven, Hendrik Trappeniers, Tine
Vanneste, Thomas Malisart, Walter De Brouwer
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Marinus van Greuningen, Hans Vanhoof

G. VERSCHAEREN
wnd. algemeen directeur
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voorzitter

