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AANWEZIG: Chris Taes burgemeester-voorzitter; Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens,
Anna Outtier-Vannerem, Harold Vanheel, schepenen; Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
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OPENBARE ZITTING

1.

Kennisneming geldigverklaring van de verkiezingen van 14 oktober 2012

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 7;
Gelet op decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en
houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december
2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, de artikelen 203, 204 en 216;
Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 door de Raad
voor Verkiezingsbetwistingen goedgekeurd op datum van 20 november 2012 werden goedgekeurd,
zoals meegedeeld per brief op 21 november 2012,
NEEMT AKTE VAN:
De goedkeuring van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 door de
Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 20 november 2012.
Uit het proces-verbaal van het hoofdstembureau van Kortenberg blijkt dat voor een termijn van zes
jaar eindigend op 31 december 2018 als gemeenteraadsleden verkozen zijn:
LIJST NR.

LETTERWOORD

NAAM - VOORNAAM VERKOZENE

1
1
1
1
2

Open Vld
Open Vld
Open Vld
Open Vld
N-VA

WILLEMS Katrijn
WILLEMS Erwin
RYCKMANS Stef
VAN DE CASTEELE Ann
NEVENS Bart

2
2
2
2
2
2
4
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8

N-VA
N-VA
N-VA
N-VA
N-VA
N-VA
sp.a
Groen
Groen
Groen
CD&V N-VA
CD&V N-VA
CD&V N-VA
CD&V N-VA
CD&V N-VA
CD&V N-VA
CD&V N-VA
CD&V N-VA
CD&V N-VA
VOOR U

LEDENS Sabine
VANHEEL Harold
NOPPEN Hilde
DEBAETSELIER Melody
JESPERS Tom
NEVENS Jana
BROOS Roger
VANDERVELDE Mia
BRUMAGNE Mia
CUYPERS Silke
TAES Chris
THIENPONT Alexandra
GOEMINNE Kristien
OUTTIER-VANNEREM Ann
VAN ROEY Koen
DE BECKER René
PEETERS Francis
DE COSTER Julia
VAN TRICHT Myriam
PRIEUS Josiane

172.22

2.

Mededeling van de benoeming en van de eedaflegging van de burgemeester

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 59 tot 63;
Gelet op het Ministerieel besluit van 14 december 2012 houdende de benoeming van de heer Christian
Taes tot burgemeester van de gemeente Kortenberg;
Gelet op de omzendbrief BA-2012/2 van 19 oktober 2012 – Start van de lokale en provinciale
bestuursperiode;
Overwegende dat de heer Christian Taes de decretaal voorziene eed heeft afgelegd in de handen van
de heer Lodewijk De Witte, gouverneur van Vlaams-Brabant op 21 december 2012, zoals bevestigd
door de akte van eedaflegging;
Overwegende dat de heer Christian Taes aldus met ingang van 1 januari 2013 het ambt van
burgemeester heeft opgenomen;
Overwegende dat de akte van voordracht van de kandidaat-burgemeester geen melding maakt van de
einddatum van het mandaat en aldus geen melding maakt van diegene die hem zal opvolgen voor de
resterende duurtijd van het mandaat;
NEEMT AKTE VAN:
De benoeming en eedaflegging van de heer Christian Taes tot burgemeester van Kortenberg met
ingang van 1 januari 2013.
172.22

3.

Installatie gemeenteraadsleden en eedaflegging

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 50 en 60;

Gelet op decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en
houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december
2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, de artikelen 8, 58, 86 en 169;
Gelet op de omzendbrief BA-2012/2 van 19 oktober 2012 – Start van de lokale en provinciale
bestuursperiode;
Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 door de Raad
voor Verkiezingsbetwistingen werden goedgekeurd op datum van 20 november 2012;
Overwegende dat alle geloofsbrieven behoorlijk en tijdig werden ingediend, en dat deze ter inzage
werden gelegd met respect voor de decretale bepalingen ter zake;
Overwegende dat een afstand van mandaat werd ingediend bij de uittredende voorzitter door de Heer
Erwin Willems, verkozene op lijst 1 Open Vld ; door mevrouw Hilde Noppen, verkozene op lijst 2
N-VA en door mevrouw Josiane Prieus, verkozene op lijst 8 VOOR U;
Overwegende dat niemand van de overblijvende verkozenen zich in een situatie van
onverenigbaarheid bevinden;
Overwegende dat uit het onderzoek van de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden door
de gemeenteraad, zoals voorgeschreven in artikel 7, §2 en artikel 10 van het Gemeentedecreet, blijkt
dat alle verkozenen die worden uitgenodigd heden de eed af te leggen, voldoen aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden;
Overwegende dat de heer Chris Taes op 21 december 2012 de eed als burgemeester heeft afgelegd in
handen van de gouverneur van Vlaams-Brabant en dat conform artikel 60 , §2 van het
gemeentedecreet deze eedaflegging tevens geldt als eedaflegging als gemeenteraadslid in de zin van
artikel 7;
Overwegende dat de aanwezige verkozenen die, na onderzoek en goedkeuring van de geloofsbrieven
door de gemeenteraad, zich nog in de vereiste voorwaarden van verkiesbaarheid bevinden, namelijk:
Willems Katrijn, Ryckmans Stef, Van de Casteele Ann, Nevens Bart, Ledens Sabine, Vanheel Harold,
Debaetselier Melody, Jespers Tom, Nevens Jana, Broos Roger, Vandervelde Mia, Brumagne Mia,
Cuypers Silke, Thienpont Alexandra, Goeminne Kristien, Outtier-Vannerem Ann, Van Roey Koen, De
Becker René, Peeters Francis, De Coster Julia, Van Tricht Myriam door de voorzitter van de
installatievergadering beurtelings worden uitgenodigd, in openbare zitting, de eed zoals bepaald in
artikel 7 § 3 van het Gemeentedecreet af te leggen:
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”
Overwegende dat een afstand van mandaat schriftelijk werd ingediend bij de uittredende voorzitter
door de heer Erwin Willems; Overwegende dat uit het proces-verbaal van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012, geldig verklaard door de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen d.d. 20 november 2012, blijkt dat de heer Trappeniers Willy als eerste
opvolger op de lijst nr. 1 Open Vld werd verkozen, zijnde de lijst waartoe de heer Willems Erwin
behoort.
Overwegende dat een afstand van mandaat schriftelijk werd ingediend bij de uittredende voorzitter
door mevrouw Hilde Noppen; Overwegende dat uit het proces-verbaal van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012, geldig verklaard door de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen d.d. 20 november 2012, blijkt dat mevrouw Van Winckel Benté als eerste
opvolger op de lijst nr. 2 N-VA werd verkozen, zijnde de lijst waartoe mevrouw Hilde Noppen
behoort. Overwegende dat een afstand van mandaat schriftelijk werd ingediend bij de uittredende
voorzitter door mevrouw Van Winckel Benté; Overwegende dat uit het proces-verbaal van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012, geldig verklaard door de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen d.d. 20 november 2012, blijkt dat de heer Erwin Cleopater als tweede

opvolger op de lijst nr. 2 N-VA werd verkozen, zijnde de lijst waartoe mevrouw Hilde Noppen en
mevrouw Benté Van Winckel behoort.
Overwegende dat een afstand van mandaat schriftelijk werd ingediend bij de uittredende voorzitter
door mevrouw Josiane Prieus; Overwegende dat uit het proces-verbaal van de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012, geldig verklaard door de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen d.d. 20 november 2012, blijkt dat de heer van Greuningen Rinus als eerste
opvolger op de lijst nr. 8 VOOR U werd verkozen, zijnde de lijst waartoe mevrouw Josiane Prieus
behoort.
Overwegende dat de plaatsvervangers door de voorzitter van de installatievergadering beurtelings
worden uitgenodigd, in openbare zitting, de eed zoals bepaald in artikel 7 § 3 van het Gemeentedecreet
af te leggen:
“Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”
Na de beëdiging worden de raadsleden als aangesteld verklaard door de voorzitter.
BESLIST:
Art. 1: Kennis te nemen van
1) de vastgestelde afstanden van mandaat door:
(a) de heer Erwin Willems;
(b) mevrouw Hilde Noppen;
(c) mevrouw Josiane Prieus.
Art. 2: De geloofsbrieven goed te keuren van :
(a) Voor lijst nr. 1 (Open Vld):
Katrijn Willems, Stef Ryckmans, Ann Van de Casteele, Willy Trappeniers
(b) Voor lijst nr. 2 (N-VA):
Bart Nevens, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Erwin Cleopater
(c) Voor lijst nr. 4 (sp.a):
Roger Broos
(d) Voor lijst nr. 6 (Groen):
Mia Vandervelde, Mia Brumagne, Silke Cuypers
(e) Voor lijst nr. 7 (CD&V):
Chris Taes, Alexandra Thienpont, Kristien Goeminne, Outtier-Vannerem Ann, Koen Van
Roey, René De Becker, Francis Peeters, Julia De Coster, Myriam Van Tricht
(f) Voor lijst nr. 8 ( Voor U):
Rinus van Greuningen
Art. 3: Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de uittredende voorzitter van:
(g) Voor lijst nr. 1 (Open Vld):
Katrijn Willems, Stef Ryckmans, Ann Van de Casteele, Willy Trappeniers
(h) Voor lijst nr. 2 (N-VA):
Bart Nevens, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Erwin Cleopater
(i) Voor lijst nr. 4 (sp.a):
Roger Broos
(j) Voor lijst nr. 6 (Groen):
Mia Vandervelde, Mia Brumagne, Silke Cuypers
(k) Voor lijst nr. 7 (CD&V):
Alexandra Thienpont, Kristien Goeminne, Outtier-Vannerem Ann, Koen Van Roey, René
De Becker, Francis Peeters, Julia De Coster, Myriam Van Tricht
(l) Voor lijst nr. 8 (Voor U):

Rinus van Greuningen
Art.4: Akte te nemen van de eedaflegging van de heer Christian Taes als burgemeester in handen van
de gouverneur van Vlaams-Brabant op 21 december 2012
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4.

Vaststelling rangorde gemeenteraadsleden.

Overeenkomstig de omzendbrief nr. BB 2012/2 d.d. 19 oktober 2012 wordt de rangorde der
gemeenteraadsleden als volgt vastgesteld, rekening houdend met de alle anciënniteit als raadslid, zelfs
onderbroken en, bij gelijke anciënniteit met het aantal naamstemmen bekomen bij de laatste
verkiezing.
NR. NAAM - VOORNAAM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

TAES Christian
DE COSTER Julia
NEVENS Bart
OUTTIER-VANNEREM Anna
PEETERS Franciscus
RYCKMANS Stefaan
VAN ROEY Koen
VANDERVELDE Mia
VAN TRICHT Mirjam
TRAPPENIERS Willy
BROOS Roger
BRUMAGNE Mia
THIENPONT Alexandra
GOEMINNE Kristien
WILLEMS Katrijn
LEDENS Sabine
DE BECKER René
VANHEEL Harold
VAN DE CASTEELE Ann
DEBAETSELIER Melody
JESPERS Tom
NEVENS Jana
CUYPERS Silke
CLEOPATER Erwin
VAN GREUNINGEN Rinus

GEBOORTEDATUM
22.12.1955
13.09.1934
04.11.1966
27.04.1959
08.10.1947
31.05.1957
05.08.1981
20.03.1962
04.08.1951
18.04.1946
16.12.1946
27.04.1958
19.04.1972
09.06.1972
14.06.1983
23.07.1968
14.06.1951
14.03.1970
16.05.1966
30.04.1990
19.07.1982
04.02.1993
23.08.1991
19.10.1967
10.08.1955

anciënniteit
02/01/2012
9185
7932
4376
4376
4376
4376
2192
2192
2192
2158
1841
1086
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AANTAL
STEMMEN
1498
274
999
704
343
295
559
382
266
109
165
190
803
744
721
436
415
316
225
189
186
176
162
138
136
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5.

Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 7 en 8;
Gelet op de omzendbrief BA-2012/2 van 19 oktober 2012 – Start van de lokale en provinciale
bestuursperiode;

Overwegende dat een gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter op naam van
Christian Taes werd overhandigd aan de gemeentesecretaris op 19 oktober 2012, zijnde uiterlijk acht
dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad;
Overwegende dat de gemeentesecretaris de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter
ter zitting overhandigd heeft aan de voorzitter van de installatievergadering;
Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter voldoet aan de
decretaal voorziene ontvankelijkheidsvereisten;
Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-voorzitter geen melding
maakt van de einddatum van het mandaat en geen melding maakt van diegene die hem zal opvolgen
voor de resterende duurtijd van het mandaat;
Overwegende dat de kandidaat-voorzitter de voorgeschreven eed als burgemeester heeft afgelegd;
Overwegende dat er geen specifieke eed als voorzitter van de gemeenteraad dient afgelegd te worden;
BESLIST:
Art. 1:Kennis te nemen van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaatvoorzitter.
Art. 2: De voorgedragen kandidaat-voorzitter, de heer Christian Taes, wordt verkozen verklaard als
voorzitter van de gemeenteraad met ingang van 02 januari 2013.
172.2

De heer Chris Taes neemt als nieuwe voorzitter van de gemeenteraad het woord en zegt :
Beste collega’s,
Bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad moet een voorzitter van de gemeenteraad worden
aangeduid. Vroeger was de burgemeester ambtshalve voorzitter van deze vergadering. Nu màg hij dat
nog zijn, maar zou het in principe ook een ander lid van de raad kunnen zijn.
We hebben er met de meerderheid voor geopteerd om het voorzitterschap van de raad bij de
burgemeester te laten, omdat op die manier geen bijkomend overleg moet worden georganiseerd
tussen het college en de voorzitter van de gemeenteraad. Korte communicatielijnen zorgen voor
heldere dialoog.
Alhoewel ik, zoals het gemeentedecreet voorschrijft, voorgedragen ben door de meerderheid van de
gemeenteraad, wil ik voorzitter van de héle gemeenteraad zijn en de rechten van alle
gemeenteraadsleden respecteren en doen respecteren. De voorbije zes jaar heb ik daarover, over de
partijgrenzen heen, positieve kritiek gekregen en ik wil me oprecht inzetten om die positieve sfeer van
dialoog en kritische uitwisseling van ideeën in stand te houden en te bevorderen.
Wie al een tijdje in het politieke bedrijf zit, weet uit ondervinding hoe frustrerend het vanuit de
oppositie kan zijn dat je weinig of geen directe impact hebt op de voorstellen die door de meerderheid
worden aangebracht. Je wil de mensen die je in deze gemeenteraad vertegenwoordigt een
volwaardige stem geven en je wil gehoord worden als het er op aankomt.
Anderzijds is het zeker ook waar dat gemeenteraadsleden van de meerderheid hun rol niet mogen
herleid zien tot die van stemmachine ten behoeve van het schepencollege. Zeker voor de vele nieuwe
leden in deze raad, zou dat geen prettig vooruitzicht zijn.
Daarom willen we met deze meerderheid inzetten op dialoog en betrokkenheid. Binnenkort zullen we
met de nieuwe fractieleiders samenzitten en samen bekijken hoe de gemeenteraadscommissies moeten
worden samengesteld en hoe ze optimaal kunnen werken. Bij de echt belangrijke beslissingen,

wanneer het gaat om fundamentele beleidskeuzes of grote investeringen, moeten we een ernstige en
constructieve beleidsdialoog kunnen aangaan, om een zo groot mogelijk draagvlak voor onze
beslissingen te kunnen opbouwen.
Intussen dank ik u voor uw vertrouwen en stel ik voor dat we overgaan tot de orde van de dag.

6.

Verkiezing van de schepenen

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 44, 45, 46 en 50;
Gelet op de omzendbrief BA-2012/2 van 19 oktober 2012 – Start van de lokale en provinciale
bestuursperiode;
Overwegende dat een gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen werd
overhandigd aan de gemeentesecretaris op 19 oktober 2012, zijnde uiterlijk acht dagen voor de
installatievergadering van de gemeenteraad;
Overwegende dat de gemeentesecretaris op datum van 19 oktober 2012 een afschrift van de
gezamenlijke akte van voordracht aan de burgemeester heeft bezorgd;
Overwegende dat alle kandidaat-schepenen de eed als gemeenteraadslid hebben afgelegd;
Overwegende dat de heer Christian Taes tot voorzitter van de gemeenteraad werd verkozen tijdens de
installatievergadering van 2 januari 2012 en na zijn installatie de gemeenteraad voorzit;
Overwegende dat de gemeentesecretaris de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaatschepenen ter zitting heeft overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad;
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad vaststelt dat de gezamenlijke akte van voordracht
van de kandidaat-schepenen uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad
aan de secretaris is overhandigd;
Overwegende dat de voorgedragen kandidaat schepenen de volgende personen zijn:
De heer Bart Nevens als eerste schepen;
Mevrouw Kristien Goeminne als tweede schepen;
Mevrouw Sabine Ledens als derde schepen;
Mevrouw Anna Vannerem als vierde schepen;
De heer Harold Vanheel als vijfde schepen;
Overwegende dat beide geslachten zijn vertegenwoordigd in de voordrachtsakte;
Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen voldoet aan de
decretaal voorziene ontvankelijkheidsvereisten;
Overwegende dat de gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen geen melding
maakt van de einddatum van een schepenmandaat;
Overwegende dat door de indiening van een geldige voordrachtsakte het aantal schepenen voor de rest
van de legislatuur bepaald is, zijnde vijf;
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad dit aantal ter zitting meedeelt aan de
gemeenteraad;
Overwegende dat de rangorde van de schepenen is bepaald door de rangorde zoals deze op de
ontvankelijke voordrachtsakte bepaald;
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad deze volgorde ter zitting meedeelt aan de
gemeenteraad;
Overwegende dat de verkozen verklaarde schepenen de decretaal voorziene eed, in openbare zitting,
hebben afgelegd in handen van de burgemeester, voorzitter van de gemeenteraad;
BESLIST:

Art. 1: Kennis te nemen van de ontvankelijke gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaatschepenen.
Art. 2: De voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen te verklaren in de rangorde van de
gezamenlijke akte van voordracht van de kandidaat-schepenen, meer bepaald:
De heer Bart Nevens als eerste schepen;
Mevrouw Kristien Goeminne als tweede schepen;
Mevrouw Sabine Ledens als derde schepen;
Mevrouw Anna Vannerem als vierde schepen;
De heer Harold Vanheel als vijfde schepen.
Art. 3: Akte te nemen van de eedaflegging.
Art. 4: Akte te nemen van de rangorde waarin de schepenen werden geïnstalleerd.
Art. 5 Akte te nemen van het aantal schepenen, geldig voor de ganse duur van de legislatuur, en zoals
vastgelegd door het aantal voorgedragen schepenen op ontvankelijke gezamenlijke voordrachtsakte,
met name vijf.
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De heer Chris Taes neemt als burgemeester-voorzitter van de gemeenteraad het woord en geeft een
korte beleidsverklaring : ‘Thuis in Kortenberg”
Beste collega’s,
Dames en heren,
Nu het nieuwe college van burgemeester en schepenen – op de voorzitter van het OCMW na – is
geïnstalleerd, past het dat ik hier namens de nieuwe meerderheid van CD&V en N-VA een korte
beleidsverklaring bekendmaak.
Deze verklaring zal zich beperken tot een aantal principiële uitgangspunten. De concrete
beleidsdoelstellingen zullen door de nieuwe bestuursploeg in de eerste helft van 2013 worden ingevuld
en afgewogen in overleg met alle relevante partners. In eerste instantie – natuurlijk – met de nieuwe
gemeenteraad, via een debat in de raadscommissies en via de presentatie van de uiteindelijke
beleidsnota op de gemeenteraad zelf. U mag dit voor de zomer verwachten.
Maar onze bestuursploeg wil zich niet beperken tot de politieke vertegenwoordigers in deze raadzaal
om haar beleidsprogramma op te stellen en af te toetsen. In de lijn van het nieuwe Charter voor de
Toekomst van Kortenberg, waarbij bestuur én inwoners zich plechtig hebben geëngageerd om een zo
breed mogelijk democratisch draagvlak te zoeken voor de beslissingen die de toekomst van onze
gemeente zullen bepalen, zal de nieuwe bestuursploeg zo veel mogelijk geïnteresseerden betrekken bij
het opstellen en verfijnen van haar beleidsplanning. Daarbij zal allicht niet elke individuele wens van
elke individuele burger kunnen worden opgenomen, maar is het veeleer de bedoeling dat we zicht
krijgen op de maatschappelijke grondstroom die in onze gemeente leeft. De uiteindelijke bedoeling is
dat we ons allemaal ‘thuis’ kunnen voelen in Kortenberg, dat we samen werken aan een gemeente
waar het aangenaam, boeiend, gezellig en veilig is om te leven en samen te leven.
We willen daarbij ten volle inzetten op de creatieve kracht van mensen, met hun behoefte om ook in
crisistijd te kunnen behouden wat goed en duurzaam is, met hun wil om te veranderen wat zeker nog
beter kan en met hun positief engagement om er samen voor te gaan.
De strategische keuzes van de nieuwe beleidsploeg lopen volgens de volgende krachtlijnen:

* een zuinig, vooruitziend en zorgzaam financieel beleid, dat de belastingdruk zo laag
mogelijk houdt, de financiële inspanningen rechtvaardig spreidt en tevens de noodzakelijke
ruimte biedt voor strategische investeringen;
* een optimaal dienstverlenend beleid dat ‘klantvriendelijk’ is voor alle inwoners en dat het
verenigingsleven en het vrijwilligerswerk krachtig ondersteunt;
* een beleid op mensenmaat dat gericht is op een aangename, gezellige leefomgeving, met
eerlijke regels inzake ruimtelijke ordening, met betaalbare woongelegenheid, met vrijwaring
van natuur en open ruimte, met toegankelijkheid voor alle inwoners en met behoud van de
historisch waardevolle gebouwen in de gemeente;
* een breed en geïntegreerd vrijetijdsbeleid (met aandacht voor cultuur, jeugd, senioren en
sport) dat openstaat voor alle bevolkingslagen en voor inwoners van alle leeftijden;
* een beleid dat gericht is op het behoud en de versterking van het Vlaamse karakter van de
gemeente en dat uitgaat van een verplichte inburgering van anderstaligen;
* een moedig en realistisch mobiliteitsbeleid dat de hinder voor de eigen inwoners zo veel
mogelijk beperkt, het sluipverkeer bestrijdt en rekening houdt met de verschillende
vervoersmodi volgens het STOP-principe (stappen, trappen, openbaar vervoer en
privévervoer);
* een beleid dat de lokale economie ondersteunt en een economische en commerciële visie
ontwikkelt ter ondersteuning van de plaatselijke handelaars;
* een onderwijsversterkend beleid dat een visie op lange termijn uitwerkt inzake het
totaalaanbod van kwaliteitsvolle scholen op Kortenbergs grondgebied, waarbij de gelijke
behandeling van elke leerling, ongeacht het onderwijsnet, vooropstaat;
* een samenhangend veiligheidsbeleid, gebaseerd op ‘community policing’ (of
gemeenschapsgerichte politiezorg), waarbij de politiediensten daadwerkelijk aangestuurd
worden door de betrokken gemeentelijke overheden en waarbij de kosten van de
politiehervorming onder controle worden gehouden, en
* een coherent sociaal beleid, met een optimale samenwerking tussen het OCMW en het
gemeentebestuur, met een heldere taakafbakening, op basis van een duidelijk vooraf bepaald
financieel kader.
Om die beleidsdoelen te kunnen realiseren, zal de nieuwe bestuursploeg een sluitend financieel plan
voor de hele bestuursperiode opstellen dat enerzijds voldoende ruimte biedt voor een krachtig,
vernieuwend en modern gemeentebeleid, maar dat anderzijds oog heeft voor een zo laag mogelijke
fiscale en financiële belasting van de inwoners van Kortenberg.
Het nieuwe college van burgemeester en schepenen wil hoog inzetten op transparantie, behoorlijk
bestuur, integriteit, heldere communicatie en een gelijke, evenwaardige behandeling van alle
inwoners. Alle Kortenbergenaren hebben de zelfde rechten en plichten en wij zullen erop toezien dat
ze allebei gerespecteerd worden.
Ik wil het graag bij deze korte verklaring houden. Daarmee is alleszins duidelijk welke richting we
willen volgen. Voor een discussie over deze uitgangspunten en over de praktische invulling ervan,
verwijzen we naar de gesprekken die hierover zullen worden georganiseerd in de diverse
raadscommissies.

7.

Proces-verbaal van de verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en houdende diverse bepalingen betreffende het personeel, de financiën en de
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de artikelen 5 t.e.m. 13, 15 en 16;
Gelet op decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en
houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december
2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, de artikelen 8, 58 en 86;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 betreffende de voordrachtsakte
en de verkiezing van de leden van de raden voor maatschappelijk welzijn;
Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding van diverse
bepalingen van het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het decreet van 19 december 2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van diverse
bepalingen van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn en betreffende de uitvoering van artikel 280, § 1, van het decreet van 19
december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 maart 2012 tot vaststelling van het aantal te
verkiezen gemeenteraadsleden per gemeente, het aantal te verkiezen leden van de raden voor
maatschappelijk welzijn van de randgemeenten en van de gemeente Voeren, het aantal te verkiezen
stadsdistrictsraadsleden in Antwerpen, het aantal te begeven schepenmandaten per gemeente, het
aantal leden van de stadsdistrictscolleges in Antwerpen en het aantal te verkiezen provincieraadsleden
per provincie van het Vlaamse Gewest, en tot verdeling van de provincieraadsleden over de
provinciedistricten;
Gelet op de omzendbrief BB 2012/2 van 19 oktober 2012 - Start van de lokale en provinciale
bestuursperiode;
Overwegende dat op grond van het aantal inwoners van de gemeente Kortenberg, de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn is samengesteld uit 11 leden;
Overwegende dat de voordrachtsakten in tweevoud aan de gemeentesecretaris werden overhandigd
uiterlijk acht dagen voor de installatievergadering van de gemeenteraad;
Overwegende dat volgende voordrachtsakten conform alle decretale voorwaarden aan de
gemeentesecretaris werden overhandigd:
Vanwege lijst nr. 1 (Open Vld) en lijst nr.4 (sp.a):
Kandidaat-werkend lid
Kandidaat-opvolgers
Vandeven Adelia

Maes Luc
Gielis Tania
Hack Marijke

Beets Jozef (einde mandaat 31/12/2015)

Biesmans Maria (einde mandaat 31/12/2015)
Neys Frédérique
Maes Luc

Vanwege lijst nr. 2 (N-VA):
Kandidaat-werkend lid

Kandidaat-opvolgers

Noppen Hilde

Van Roey Kristof

Bullen Michel

Van Roey Kristof

Wynants Christine

Van Roey Kristof

Van Roey Kristof
Vanwege lijst nr. 6 (Groen) en lijst nr.8 (Voor U)
Kandidaat-werkend lid

Kandidaat-opvolgers

Schillebeeckx Elke

Nys Hendrik
Brumagne Maria
De Brouwer Walter
De Mûelenaere Christine
Bedert Elisabeth

Nys Hendrik (einde mandaat 31/12/2015)

De Brouwer Walter (einde mandaat 31/12/2015)
De Mûelenaere Christine (einde mandaat
31/12/2015)
Sommereyns Peter
Prieus Josiane
Stassen Daniel
Crabbé Emmy

Vanwege lijst nr. 7 (CD&V)
Kandidaat-werkend lid

Kandidaat-opvolgers

Thienpont Alexandra

Van Roey Koen
De Becker René
Peeters Franciscus

Trappeniers Hendrik

Lemmelijn Erwin
Cerstiaens Anja
Geuens Walter

Adriaensen Maria

Roevens Svenja
Fiddelers Gaby
Lauwerys Guido

Poels Marleen

Laes Danny
Deweerdt Olivier
Geuens Walter

Overwegende dat alle kandidaten, zowel de effectieve als de opvolgers, instemmen met hun
voordracht en dit hebben bevestigd door hun handtekening op de respectieve voordrachtaktes;
Overwegende dat beide geslachten zijn vertegenwoordigd op alle voordrachtaktes;
Overwegende dat de gemeentesecretaris het nodige onderzoek heeft verricht naar de wettelijk gestelde
voorwaarden inzake de ontvankelijkheid van de voordrachtsakte, dat er hierbij geen opmerkingen
werden geformuleerd;
Overwegende dat geen enkele kandidaat-werkend lid of kandidaat-opvolger zich in een geval van
onverkiesbaarheid bevindt;
Overwegende dat de gemeentesecretaris de kandidatenlijst heeft afgesloten door het rangschikken van
de kandidaat werkende leden in alfabetische volgorde waarbij de naam van elk kandidaat-werkend lid
wordt gevolgd door de namen van zijn of haar kandidaat-opvolgers in de precieze volgorde zoals ze
zijn vermeld in de voordrachtsakte;
Overwegende dat de voordrachtakten tijdig ter inzage hebben gelegen;
Overwegende dat het stemopnemingsbureau is samengesteld door de voorzitter van de gemeenteraad
en bijgestaan door mevr. Nevens Jana en mevr. Silke Cuypers, zijnde de twee jongste
gemeenteraadsleden in leeftijd;
Overwegende dat enkel op kandidaat-effectieve leden kan worden gestemd en dat de stembiljetten
conform deze bepaling werden opgemaakt;
Overwegende dat de stemming in één enkele stemronde en bij geheime stemming plaats vindt;
Overwegende dat vijfentwintig raadsleden deelnemen aan de stemming;
Overwegende dat ieder gemeenteraadslid evenveel stembiljetten heeft ontvangen als hij stemmen
heeft, zijnde zes;
Overwegende dat bij de stemopneming 150 aantal stembrieven werden geteld, waarvan
geen blanco stembiljetten;
geen ongeldige stembiljetten;
150 geldige stembiljetten;
Overwegende dat de geldige stembiljetten worden gerangschikt per kandidaat-werkend lid en
vervolgens geteld;
Overwegende dat de stemopneming volgende uitslag geeft:
Naam en voornaam kandidaat-werkende leden
Aantal bekomen stemmen
Adriaensen Maria

13

Beets Jozef

13

Bullen Michel

13

Noppen Hilde

13

Nys Hendrik

7

Poels Marleen

13

Schillebeeckx Elke

19

Thienpont Alexandra

13

Trappeniers Hendrik

13

Vandeven Adelia

15

Van Roey Kristof

5

Wynants Christine

13

Totaal aantal stemmen

150

Stelt vast dat de stemmen werden uitgebracht op naam van regelmatig voorgedragen kandidaatwerkende leden;
Stelt vast dat 11 kandidaat-werkende leden, die het grootst aantal stemmen hebben bekomen, verkozen
zijn;
Overwegende dat volgende personen aldus zijn verkozen tot werkend lid van de raad voor
maatschappelijk welzijn, met inbegrip van hun respectieve opvolgers:
Verkozen werkende leden
Van rechtswege verkozen opvolgers
1Schillebeeckx Elke

Nys Hendrik
Brumagne Mia
De Brouwer Walter
De Mûelenaere Christine
Bedert Elisabeth

2Vandeven Adelia

Maes Luc
Gielis Tania
Hack Marijke

3Adriaensen Maria

Roevens Svenja
Fiddelers Gaby
Lauwerys Guido

4Beets Jozef (einde mandaat 31/12/2015)

Biesmans Maria (einde mandaat 31/12/2015)
Neys Frédérique
Maes Luc

5Bullen Michel

Van Roey Kristof

6Noppen Hilde

Van Roey Kristof

7Poels Marleen

Laes Danny
Deweerdt Olivier
Geuens Walter

8Thienpont Alexandra

Van Roey Koen
De Becker René
Peeters Franciscus

9Trappeniers Hendrik

Lemmelijn Erwin
Cerstiaens Anja
Geuens Walter

10Wynants Christine

Van Roey Kristof

11Nys Hendrik (einde mandaat 31/12/2015)

De Brouwer Walter (einde mandaat 31/12/2015)
De Mûelenaere Christine (einde mandaat
31/12/2015)
Sommereyns Peter
Prieus Josiane
Stassen Daniel
Crabbé Emmy

Overwegende dat beide geslachten vertegenwoordigd zijn in de verkozen raad voor maatschappelijk
welzijn;
Overwegende dat onderhavig proces-verbaal van stemverrichtingen, zoals ter zitting opgemaakt door
de gemeentesecretaris, ondertekend werd door de voorzitter van de gemeenteraad, de leden van het
stemopnemingsbureau, zoals hierboven vermeld, alsook volgende raadsleden die daartoe de wens
hebben uitgedrukt:
Overwegende dat niemand van de verkozen werkende leden zich in een situatie van onverenigbaarheid
bevindt;
Overwegende dat de voorzitter van de gemeenteraad de uitslag in openbare zitting heeft afgekondigd,
dat de uitslag hierdoor voorlopige geldigheid krijgt;
BESLIST:
Art. 1: De geloofsbrieven van de kandidaat werkende leden en de kandidaat opvolgers goed te keuren.
Art. 2: Akte te nemen van de afkondiging van de uitslag door de voorzitter van de gemeenteraad.
Art. 3: Akte te nemen van de lijst van de verkozen werkende leden en van hun respectieve opvolgers,
zijnde:
Verkozen werkende leden
Van rechtswege verkozen opvolgers
1Schillebeeckx Elke

Nys Hendrik
Brumagne Mia
De Brouwer Walter
De Mûelenaere Christine

Bedert Elisabeth

2Vandeven Adelia

Maes Luc
Gielis Tania
Hack Marijke

3Adriaensen Maria

Roevens Svenja
Fiddelers Gaby
Lauwerys Guido

4Beets Jozef (einde mandaat 31/12/2015)

Biesmans Maria (einde mandaat 31/12/2015)
Neys Frédérique
Maes Luc

5Bullen Michel

Van Roey Kristof

6Noppen Hilde

Van Roey Kristof

7Poels Marleen

Laes Danny
Deweerdt Olivier
Geuens Walter

8Thienpont Alexandra

Van Roey Koen
De Becker René
Peeters Franciscus

9Trappeniers Hendrik

Lemmelijn Erwin
Cerstiaens Anja
Geuens Walter

10Wynants Christine

Van Roey Kristof

11Nys Hendrik (einde mandaat 31/12/2015)

De Brouwer Walter (einde mandaat 31/12/2015)
De Mûelenaere Christine (einde mandaat
31/12/2015)
Sommereyns Peter
Prieus Josiane
Stassen Daniel
Crabbé Emmy

Art.4: Dit proces-verbaal zal overeenkomstig artikel 15 § 1 van het OCMW-decreet en artikel 10 van
het besluit van de Vlaamse regering van 17 november 2006 betreffende de voordrachtsakte en
verkiezing van de leden van de raden openbare centra voor maatschappelijk welzijn in dubbel
exemplaar naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen worden gezonden.

Namens de gemeenteraad:
Chris Taes,
burgemeester, voorzitter van de gemeenteraad
Nevens Jana
leden van het stemopnemingsbureau

Silke Cuypers

Paul Lebrun
gemeentesecretaris
gemeenteraadleden die hierom verzoeken
185.211

8.

Verkiezing van de Politieraad

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad
van de leden van de politieraad;
Overwegende dat artikel 18 van deze wet bepaalt dat de verkiezing van de leden van de politieraad
plaatsheeft tijdens de openbare zitting waarop de gemeenteraad wordt geïnstalleerd of ten laatste
binnen tien dagen; Indien die laatste dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt
die termijn verlengd tot en met de eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag
is;
Overwegende dat de politieraad van de meergemeentezone overeenkomstig artikel 12, eerste lid, van
de wet van 7 december 1998, samengesteld is uit zeventien verkozen leden;
Overwegende dat de gemeenteraad van Kortenberg overeenkomstig artikel 12, tweede lid, van de wet
van 7 december 1998 dient over te gaan tot verkiezing van acht leden van de gemeenteraad als lid van
de politieraad;
Overwegende dat elk van de vijfentwintig gemeenteraadsleden overeenkomstig artikel 16 van de wet
van 7 december 1998 beschikt over vijf stemmen;
Gelet op de voordrachtakten ten getale van vier ingediend overeenkomstig de artikelen 2, 4 en 5 van
het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de
leden van de politieraad;
Gelet op de kandidatenlijst door de burgemeester opgemaakt, overeenkomstig artikel 7 van het
voornoemd koninklijk besluit op grond van gezegde voordrachtakten en luidend als volgt :
Kandidaat-werkende leden
Kandidaten-opvolgers voor elk hierna vermeld
(in alfabetische volgorde)
kandidaat-werkend lid
Cleopater Erwin
Jespers Tom
Ledens Sabine
De Becker René
Goeminne Kristien
Nevens Bart
Cleopater Erwin
Jespers Tom
Peeters Franciscus
Van Tricht Mirjam
Ryckmans Stefaan
Willems Katrijn

Trappeniers Willy
Vandervelde Maria
Vanheel Harold
Vannerem Anna
Van Roey Koen

Van de Casteele Ann
Van de Casteele Ann
Willems Katrijn
Brumagne Mia
Cuypers Silke
Cleopater Erwin
Jespers Tom
Thienpont Alexandra
De Coster Julia

Gaat in openbare vergadering en bij geheime stemming over tot de verkiezing van de effectieve leden
en hun opvolgers van de politieraad;
Stelt vast dat mevr. Nevens Jana en mevr. Silke Cuypers, gemeenteraadsleden (de jongste in leeftijd),
de burgemeester bijstaan bij de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming (artikel 10
van het koninklijk besluit van 20 december 2000);
Vijfentwintig raadsleden nemen deel aan de stemmingen en ontvangen ieder vijf stembiljetten;
Honderdvijfentwintig stembiljetten werden in de stembus aangetroffen.
De stemopneming van deze biljetten geeft volgend resultaat :
Geen nietige stembiljetten,
Geen blanco stembiljetten,
125 geldige stembiljetten.
De op deze honderdvijfentwintig geldige stembiljetten uitgebrachte stemmen werden toegekend als
volgt :
Naam en voornaam kandidaat-werkend lid
Aantal bekomen stemmen
Cleopater Erwin
10
De Becker René
14
Nevens Bart
14
Peeters Franciscus
14
Ryckmans Stefaan
15
Trappeniers Willy
15
Vandervelde Maria
15
Vanheel Harold
14
Vannerem Anna
0
Van Roey Koen
14
Totaal aantal stemmen
125
Stelt vast dat de stemmen werden uitgebracht op naam van regelmatig voorgedragen kandidaten
effectieve leden.
Stelt vast dat acht kandidaat effectieve leden, die het grootste aantal stemmen hebben bekomen,
verkozen worden.
Bijgevolg stelt de burgemeester vast dat :

Verkozen zijn tot effectief lid van de politieraad

1 Ryckmans Stefaan
2 Trappeniers Willy

De kandidaten die als opvolgers voor elk
hiernaast vermeld verkozen effectief werden
voorgedragen van rechtswege en in de volgorde
van de voordrachtakte de opvolgers zijn van deze
verkozen effectieve leden.
1 Willems Katrijn
2 Van de Casteele Ann
1 Van de Casteele Ann

3 Vandervelde Maria
4 De Becker René
5 Nevens Bart
6 Peeters Franciscus
7 Vanheel Harold
8 Van Roey Koen

2 Willems Katrijn
1 Brumagne Mia
2 Cuypers Silke
1 Goeminne Kristien
1 Cleopater Erwin
2 Jespers Tom
1 Van Tricht Mirjam
1 Cleopater Erwin
2 Jespers Tom
1 De Coster Julia

Stelt vast dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden, vervult zijn door :
 De acht verkozen kandidaat effectieve leden.
 de dertien kandidaten van rechtswege de opvolgers van deze acht kandidaten effectieve leden
Stelt vast dat
 geen enkel effectief lid zich bevindt in een van de gevallen van onverenigbaarheid bepaald in
artikel 15 van de wet van 7 december 1998;
Dit proces-verbaal zal overeenkomstig artikel 18bis van de wet van 7 december 1998 en artikel 15 van
het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de
leden van de politieraad in dubbel exemplaar naar de bestendige deputatie (of het college bedoeld in
artikel 83quinquies, § 2, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse
Instellingen) worden gezonden.
Namens de gemeenteraad:
de secretaris, ................... de raadsleden-bijzitters, .............................................. de burgemeester,
Paul Lebrun .................... Nevens Jana Cuypers Silke ....................................... Chris Taes
raadsleden
(eventueel ondertekenen ook de andere raadsleden die daartoe de wens hebben uitgedrukt)
In uitvoering van artikel 14 van het Koninklijk Besluit van 20 december 2000 betreffende de
verkiezing van de politieraad, kondigt de burgemeester, in openbare zitting, de verkiezingsuitslag af,
zoals deze werd vastgesteld in het proces-verbaal der verrichtingen voor de verkiezing van de leden
van de politieraad en de opvolgers van deze leden.
175.201

9.

Kennisneming van de aanstelling van de gemeenteontvanger als financieel beheerder van de
gemeente

DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 76 en 308;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende de inwerkingtreding
van diverse bepalingen van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het decreet van 29 juni 2012 tot
wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en betreffende de uitvoering van artikel 308 van
het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 3;
Gelet op de omzendbrief BB 2012/2 van 19 oktober 2012 - Start van de lokale en provinciale
bestuursperiode;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Kortenberg d.d. 07 juni 1999 houdende benoeming van
mevr. Rita Wijnants, geboren te Watermaal-Bosvoorde op 15.10.1960, tot gemeenteontvanger van de
gemeente Kortenberg vanaf 01.07.1999;
Overwegende dat het om een ambtshalve heraanstelling van de ontvanger als financieel beheerder
gaat, en onderhavige beslissing aldus een gebonden bevoegdheid van de gemeenteraad betreft;
NEEMT AKTE VAN:
Enig artikel: De ambtshalve heraanstelling van mevr. Rita Wijnants, geboren te Watermaal-Bosvoorde
op 15.10.1960, wonende te Kortenberg (Everberg), Hof van Graven 12, gemeenteontvanger van
Kortenberg, als financieel beheerder met ingang van 1 januari 2013, met behoud van de verworven
rechten inzake het geldelijk statuut met toepassing van artikel 308, §1, 3°, van het gemeentedecreet
van 15 juli 2005.
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secretaris
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voorzitter

