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OPENBARE ZITTING

1.

Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 30.11.2012

Gelet op art. 39§6 en art.80 van het ARGC;
Gelet op art. 165 van het gemeentedecreet;
De gemeenteraad neemt kennis van volgend bijgevoegd proces-verbaal van kasnazicht van de
gemeente d.d. 30.11.2012
Kastoestand op:
30.11.2012
A. Synthesebalans algemene rekening
Algemeen totaal
B. Detail van de rekeningen klasse 5
B1 : financiële rekeningen
B2 : interne fin.rekeningen
Globaal saldo
C. Detail van de rekeningen klasse 5
C1 : individuele rekeningen
C2 : interne indiv.rekeningen
D. Synthese – controletabel:
E. Echtverklaring door ontvanger
F. PV. van kasnazicht door College
Ter info detail van de financiële rekeningen
Rekening courant 1
Rekening courant 2
Diftar
KBC zicht/bedrijfsrekening
ING zichtrekening
Totaal van de leningen en Ko

148.248.442,09 EUR
15.921.879,09EUR
+ 0,00 EUR
15.921.888,95 EUR
15.921.888,95 EUR
0,00 EUR
OK
17.12.2012

15.921.888,95 EUR
561.315,14 EUR
2.748,58 EUR
267.577,19 EUR
2.014,08 EUR
1.020.75 EUR
114.573,52 EUR

Rekening toelagen en leningen
Termijnrekening Belfius
Belfius Treasury+
KBC Termijnrekening
ING beleggingsrekening
KBC Termijndeposito Plus
Belfius Treasury Classic
ABN AMRO-KIR-rekening
Société Générale Priv.Banking
Belfius Tre@sury + Special
AXA Bank
ING Business Account
Belfius Fidelity 9M
ING Flexibonus Account 6
Postchequerekening
Kas van de ontvanger
Kassa burgerzaken
Kassa ROS
Kassa Milieu
Kassa Balie/Onthaal
Kassa Vrije Tijd

656.846,62 EUR
0,00 EUR
3.078.001,64 EUR
0,00 EUR
630.000,00 EUR
2.305.000,00 EUR
0,00 EUR
2.010.338,59 EUR
0,00 EUR
2.022.360,83 EUR
0,00 EUR
130.533,70 EUR
4.006.779,23 EUR
130.000,00 EUR
376,77 EUR
991,57 EUR
616,64 EUR
185,79 EUR
82,35 EUR
301,00 EUR
224,96 EUR

474.33

2.

Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 31.12.2012

Gelet op art. 39§6 en art.80 van het ARGC.
Gelet op art. 165 van het gemeentedecreet.
De gemeenteraad neemt kennis van volgend bijgevoegd proces-verbaal van kasnazicht van de
gemeente d.d. 31.12.2012
Kastoestand op:
31.12.2012
A. Synthesebalans algemene rekening
Algemeen totaal
B. Detail van de rekeningen klasse 5
B1 : financiële rekeningen
B2 : interne fin.rekeningen
Globaal saldo
C. Detail van de rekeningen klasse 5
C1 : individuele rekeningen
C2 : interne indiv.rekeningen
D. Synthese – controletabel:
E. Echtverklaring door ontvanger
F. PV. van kasnazicht door College
Ter info detail van de financiële rekeningen
Rekening courant 1
Rekening courant 2
Diftar
KBC zicht/bedrijfsrekening
ING zichtrekening
Totaal van de leningen en Ko
Rekening toelagen en leningen
Termijnrekening Belfius

151.936.167,69 EUR
16.615.912,68EUR
+ 1.365,79 EUR
16.617.278,47 EUR
16.615.912,68 EUR
+1.365.79 EUR
OK
04.01.2013

16.615.912,68 EUR
1.520.206,11 EUR
5.112,55 EUR
308.589,51 EUR
2.014,08 EUR
1.020,75 EUR
104.141,32 EUR
656.846,62 EUR
0,00 EUR

Belfius Treasury+
KBC Termijnrekening
ING beleggingsrekening
KBC Termijndeposito Plus
Belfius Treasury Classic
ABN AMRO-KIR-rekening
Société Générale Priv.Banking
Belfius Tre@sury + Special
AXA Bank
ING Business Account
Belfius Fidelity 9M
ING Flexibonus Account 6
Postchequerekening
Kas van de ontvanger
Kassa burgerzaken
Kassa ROS
Kassa Milieu
Kassa Balie/Onthaal
Kassa Vrije Tijd

2.778.001,64 EUR
0,00 EUR
630.000,00 EUR
2.305.000,00 EUR
0,00 EUR
2.010.338,59 EUR
0,00 EUR
2.022.360,83 EUR
0,00 EUR
130.533,70 EUR
4.006.779,23 EUR
130.000,00 EUR
2.880,49 EUR
991,57 EUR
243,44 EUR
185,79 EUR
82,35 EUR
300,00 EUR
284,11 EUR

474.33

3.

Financiële rapportering – 4de kwartaal 2012

Gelet op artikel 165 van het Gemeentedecreet;
De gemeenteraad neemt kennis van het financieel rapport van het 4e kwartaal 2012 in bijlage.
Alle leden van de gemeenteraad ontvangen een exemplaar.
474

4.

Rapportering visum 2de semester 2012 - aktename

Art. 166 van het gemeentedecreet bepaalt :
De financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid minstens éénmaal per semester aan de
gemeenteraad over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van de wettigheid en
regelmatig van de voorgenomen verbintenissen.
Hij stelt tegelijkertijd een afschrift van dat rapport ter beschikking aan het college van burgemeester en
Schepenen en de gemeentesecretaris.
Het gemeentedecreet bepaalt in artikel 160 & 2 dat de voorgenomen financiële verbintenissen
onderworpen zijn aan een voorafgaand visum, voordat enige verbintenis kan worden aangegaan.
De financieel beheerder onderzoekt de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen
verbintenissen. De gemeenteraad bepaalt de nadere voorwaarden waaronder de financieel beheerder de
controle uitoefent.
Gemeenteraad van 4 juni 2007 betreffende definiëring begrip – dagelijks bestuur en gewijzigd in de
gemeenteraad van 3 maart 2008.
Gemeenteraad van 4 juni 2007 betreffende uitsluiten van visumverplichting; waarbij de verrichtingen
van dagelijks bestuur waarvan het bedrag exclusief BTW niet hoger is dan 5.500 euro.
In januari 2008 werd gestart met het viseren van de dossiers. Er wordt door de financieel beheerder per
dossier een verslag opgemaakt.
Er werd intern afgesproken dat het dossier, vooraleer het college een beslissing neemt, overgemaakt
wordt aan de financieel beheerder. Het invoeren van de nieuwe werkwijze doorliep een
aanpassingsperiode, momenteel verloopt de nieuwe procedure goed.
In het tweede semester 2012 werden er 81 positieve visums verleend.

De rapportage werd ter kennisname overgemaakt aan het College op 09.01.2013.
Het overzicht wordt meegestuurd aan de raadsleden.
172.82

5.

Gemeentebelasting op het afleveren van administratieve stukken vanaf 5 februari 2013

Gelet op artikel 170§4 van de grondwet;
Gelet op artikel 42§3 van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij decreet van 28 mei
2010;
Overwegende dat het afleveren van allerhande administratieve stukken voor de gemeente zware lasten
meebrengt en dat het aangewezen is hiervoor een gematigde belasting in te vorderen bij het afleveren
van die documenten;
Overwegende dat belasting voor de diensten van stedenbouw en ruimtelijke ordening de laatste jaren
niet werd aangepast;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met 24 stemmen voor
Art.1: Het besluit van de gemeenteraad dd. 03.12.2012 wordt ingetrokken met ingang van
05 februari 2013.
Art.2: Vanaf 05 februari 2013 wordt een gemeentebelasting gevestigd op het afleveren door het
gemeentebestuur van allerhande administratieve stukken.
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon aan wie het stuk wordt
afgeleverd.
Deze verordening is niet toepasselijk op het afleveren van stukken die onderworpen zijn aan de
betaling van een bijzonder recht ten voordele van de gemeente krachtens een wet, een algemeen of
provinciaal reglement of een bijzonder gemeentelijk reglement.
Art.3: Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld als volgt:
1° voor de elektronische identiteitskaarten en de elektronische vreemdelingenkaarten € 3
(bedrag te verhogen met het bedrag van het maakloon);
2° voor de paspoorten € 8 voor elk nieuw paspoort (bedrag te verhogen met het bedrag van het
maakloon en de consulaire zegels);
Bij afgifte van reispassen aan kinderen jonger dan 12 jaar vervalt de consulaire zegel;
3° voor rijbewijzen €5 (bedrag te verhogen met het bedrag van het maakloon);
4° voor de bouwvergunningen en stedenbouwkundige attesten: € 80;
5° voor de verkavelingsvergunningen: € 80 te vermenigvuldigen met het aantal woongelegenheden;
6° voor uitgebreide stedenbouwkundige aanvragen: €160;
7° voor verkavelingsaanvragen met wegenis: €160 per aangevraagde woongelegenheid;
8° voor een verkavelingswijziging: €80;
9° voor een melding : €50;
10° voor de afgifte van een uittreksel uit het plannenregister: €50;
11° voor de afgifte van een uittreksel uit het vergunningenregister : €50;
12° voor de afgifte van een planologisch attest: €250 + publicatiekosten;
Indien bij stedenbouwkundige aanvragen extra kosten moeten worden gemaakt voor openbaar
onderzoek wordt de kostprijs van het af te leveren document verhoogd met €50;
13° voor de afgifte van een conformiteitsattest voor een kamerwoning:

€ 62,50 voor een kamerwoning , verhoogd met € 12,50 per (studenten)kamer vanaf de
zesde (studenten-)kamer, met een maximum van € 1250.
14° voor alle andere documenten, getuigschriften, uittreksels, afschriften, wettigingen,
vergunningen, enz. voor dewelke geen speciaal tarief werd bepaald en die van ambtswege of op
verzoek worden afgeleverd: €1,50 ( niet voor kopies in het kader van het decreet van 24 maart 2004
op de openbaarheid van bestuur).
Art.4: De belasting wordt ingevorderd bij het afleveren van het document.
Het bewijs van betaling wordt vastgesteld door het afleveren van een kasticket.
Art.5: Worden van de belasting vrijgesteld:
- de stukken die in uitvoering van een wet of van gelijk welk reglement van de administratieve
overheid door het gemeentebestuur kosteloos moeten worden afgeleverd;
- de stukken die afgeleverd worden aan behoeftige personen; de behoeftigheid wordt door ieder
overtuigend bewijsstuk gestaafd;
- de machtigingen betreffende godsdienstige of politieke manifestaties;
- de machtigingen betreffende activiteiten die als dusdanig reeds het voorwerp uitmaken van een
belasting of retributie ten voordele van de gemeente;
- de stukken die afgeleverd worden aan de gerechtelijke of administratieve overheden;
- de stukken die dienen te worden voorgelegd om een tewerkstelling te bekomen, te kunnen
solliciteren of aan examens of proeven deel te nemen met het oog op eventuele aanwerving.
Art.6: Gelet op de reglementering van de postdienst, worden de verzendingskosten ten laste van de
aanvrager gelegd, zelfs als de afgifte kosteloos is, en éénvormig vastgesteld op €2.
Art 7: Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
484.47

6.

Finilek: kapitaalverhoging Publi-T

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finilek;
Gelet op het feit dat Finilek in naam en voor rekening van de gemeente aandeelhouder is van Publi-T;
Gelet op het reglement van de Algemene Vergadering van Finilek voor het beheer van de participatie
in Publi-T;
Gelet op de aangetekende brief van Finilek van 3 januari 2013 houdende het voorstel om in te tekenen
op de kapitaalverhoging van Publi-T;
Gelet op de toelichting in de motiveringsnota voor de kapitaalverhoging;
Overwegende dat de gemeente in Finilek over reserves beschikt of zal beschikken die kunnen gebruikt
worden ter gedeeltelijke betaling van het voor de gemeente voorziene bedrag van de
kapitaalverhoging;
Overwegende dat get resterende bedrag nodig ter betaling voor rekening van de gemeente door Finilek
wordt gefinancierd;
Overwegende dat in het budget geen kredieten moeten worden voorzien;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met 24 stemmen voor
Artikel 1: Aan Finilek wordt opdracht gegeven voor rekening van de gemeente bijkomende Publi-T
aandelen te onderschrijven voor een bedrag van 87.980,82 euro.

Artikel 2: Aan Finilek wordt verzocht in te staan voor de financiering van het gedeelte dat het in
Finilek voor de gemeente beschikbaar bedrag te boven gaat.
Artikel 3: Dit besluit wordt voor uitvoering onverwijld overgemaakt aan Finilek, p/a Intermixt,
Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.
901

7.

OCMW: Budget 2012 – wijziging II

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het meerjarenplan 2009-2013 van het OCMW, goedgekeurd door de raad van het OCMW in
vergadering van 9 maart 2009 en door de gemeenteraad in vergadering van 18 mei 2009;
Gelet op het besluit van 19 november 2012 van de OCMW-raad houdende goedkeuring van de
wijziging 2 aan het budget 2012;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Katrijn Willems, René De
Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Erwin Cleopater,
Marinus van Greuningen
- Stemmen tegen: Mia Vandervelde, Mia Brumagne
- Onthouden zich: Roger Broos
Besluit: Met 21 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 1 onthouding
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de wijzigingen aan het budget 2012 van het OCMW.
- Het exploitatiebudget geeft geconsolideerd als resultaat van het boekjaar -898.409 euro.
De gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen bedraagt 792.109 euro.
- Het investeringsbudget geeft als som van alle investeringsprojecten 119.717 euro aan investeringen
en 0 euro aan desinvesteringen.
185.2

8.

Aanvullende politieverordening op het wegverkeer: parkeerbeperking tot 5 ton in de Karel
Van Miertstraat

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Overwegende de vaststelling dat in de Karel van Miertstraat hoofdzakelijk geparkeerd wordt door
voertuigen en opleggers van meer dan 5 ton;
Overwegende dat hierdoor het kruisen op de Karel Van Miertstraat en de bereikbaarheid van de
aanpalende bedrijven fel bemoeilijkt wordt;

Overwegende dat het nemen van maatregelen zich opdringt om de bereikbaarheid en de veiligheid van
de betrokken firma’s te vrijwaren;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Koen Van
Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker, Melody
Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
- Onthouden zich: Stefaan Ryckmans, Willy Trappeniers, Katrijn Willems, Ann Van de Casteele
Besluit: Met 20 stemmen voor en 4 onthoudingen
Artikel 1:
 In de Karel Van Miertstraat, zijde Th. Swartsstraat , wordt het parkeren toegelaten voor
voertuigen met een gewicht tot “maximum 5 ton”.
 Om dit te bewerkstelligen zal het verkeersbord E9a met onderbord “MAX 5 ton” aangewend
worden. Deze borden worden opgesteld aan beide zijden van de straat, aangevuld met een
begin en eind pijl. Gezien de lengte van de straat worden ze om de 30 m. herhaald.
Art. 2:
 Het stilstaan en parkeren in de Karel Van Miertstraat, zijde Erpsestraat, tussen de
Th.Swartsstraat en de rotonde, wordt verboden.
 Verbodsborden E3 zullen aangewend worden. Ze worden opgesteld aan de oostzijde, na de
rotonde, aangevuld met een begin pijl tot de Erpsestraat met een eind pijl. Het E3 bord wordt
om de 30 m herhaald.
Art. 3.: Overtredingen op dit reglement worden bestraft met straffen voorzien in de wet
betreffende de politie over het wegverkeer.
Art. 4: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid.
581.15

9.

Aanvullende politieverordening op het wegverkeer: voorrangsregeling ter hoogte van de
verkeersremmer in de Eekhoornstraat

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
16 maart 1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;
Overwegende dat in de Eekhoornstraat ter hoogte een verkeersremmer is aangebracht;
Overwegende dat de verkeersremmer zodanig is aangelegd dat voertuigen er niet kunnen op kruisen;
Overwegende dat maatregelen zich opdringen opdat het kruisen er veilig en geordend kan gebeuren;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:

- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met 24 stemmen voor
Art 1: de voorrangsregeling op de verkeersremmer wordt ingesteld met behulp van de verkeersborden
B19 en B21.
Art. 2: gelet op plaatsgesteldheid wordt op de verkeersremmer, het verkeersbord B21 opgesteld aan de
zijde komende uit de richting van de Populierenstraat, terwijl het bord B19 opgesteld wordt komende
uit de richting van het de Vogelenzangstraat.
Art. 3: overtredingen op dit reglement worden bestraft met straffen voorzien in de wet
betreffende de politie over het wegverkeer.
Art. 4: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid.
581.15

10.

Nieuwe straatnaam: Ter Gessel: definitieve beslissing

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 3 december 2012 waarbij voorgesteld werd een naam te
geven aan de nieuwe straat die gelegen is tussen de Alfons Dewitstraat en de Dorpsstraat;
Gelet op de voorgestelde nieuwe naam: Ter Gessel;
Gelet op het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met 24 stemmen voor
Volgende nieuwe naam wordt gegeven aan de nieuwe straat die gelegen is tussen de Alfons
Dewitstraat en de Dorpsstraat: Ter Gessel.
501.34

11.

Proper Kortenberg Ploeg: afsprakennota en overeenkomst IGO

Gelet op het gemeentedecreet;
Overwegende dat de gemeente Kortenberg wenst deel te nemen aan projecten voor sociale
tewerkstelling die IGO organiseert;
Overwegende dat IGO aan de gemeente Kortenberg een project voorstelde waarbij zij een ploegje
straatvegers ter beschikking stelt van de gemeente;
Overwegende dat de straatvegersploeg voor verschillende onderhoudstaken kan worden ingezet;
Overwegende dat de gemeente Kortenberg een overeenkomst met IGO heeft afgesloten voor het ter
beschikking stellen van een ploegje (twee) straatvegers voor het jaar 2012;

Overwegende dat de gemeente Kortenberg eveneens voor het jaar 2013 beroep wenst te doen op de
straatvegersploeg;
Gelet op het ontwerp van de afsprakennota en de overeenkomst “Proper Kortenberg Ploeg” met IGO
in bijlage;
Overwegende dat de uitgave wordt geraamd op 67.000€ excl. BTW;
Gelet op het beschikbaar krediet van de gewone begroting 2013 op artikel 421 05/140/60;
Gelet op het visum van de financieel beheerder d.d.18/12/2012 nr. 2012/126;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 19 december 2012;
Overwegende dat de gemeenteraad deze beslissing dient te bekrachtigen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met 24 stemmen voor
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 19 december 2012 inzake goedkeuring
van de overeenkomst en afsprakennota met IGO over de “Proper Kortenberg Ploeg” wordt
bekrachtigd.
De afsprakennota en de overeenkomst met IGO in bijlage en deel uitmakend van dit besluit wordt
goedgekeurd.
De uitgave kan betaald worden met het beschikbaar krediet van de gewone begroting 2013 op artikel
421 05/140/60.
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12.

Onderhoud bushaltes – voorlopige verlenging overeenkomst

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het opleidings-en werkervaringsproject van langdurige en laaggeschoolde werklozen,
georganiseerd door de Inter Gemeentelijke Opbouwdienst (IGO)Leuven, waarbij de werklozen via de
uitvoering van eerste werken, de nodige werkervaring kunnen opdoen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 9 november 2009 betreffende het vernieuwen van de
overeenkomst met IGO-werk voor het onderhoud van dertien schuilhuisjes;
Gelet op de collegebeslissing dd. 5 januari 2011 betreffende de uitbreiding van de overeenkomst naar
15 eenheden;
Gelet op de collegebeslissing dd. 14 december 2011 betreffende de uitbreiding van de overeenkomst
naar 22 eenheden;
Gelet op de collegebeslissing dd. 17 oktober 2012 betreffende de uitbreiding van de overeenkomst
naar 25 eenheden;
Gelet op de offerte IGO-W/106/2012 dd. 12/12/12 waarbij de prijs voor drie jaar vastgelegd is op €
36,20 incl. BTW per schuilhuisje per onderhoudsbeurt;
Gelet op het krediet dat voorzien is op artikel 422/140/12;
Overwegende dat het noodzakelijk is voor hygiëne en esthetiek, de schuilhuisjes regelmatig te
onderhouden;
Overwegende dat de gemeente Kortenberg tevreden is met het onderhoud van de vzw IGO Leuven;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen

Besluit: Met 24 stemmen voor
Art.1: De verlenging van de overeenkomst met betrekking tot een project voor onderhoud van
bushaltes voorgesteld door de vzw IGO wordt goedgekeurd voor de periode week 1/ 2013 tot en met
week 53 / 2015.
Art.2: De voorgestelde prijs bedraagt 36,30 euro incl. BTW per schuilhuisje per onderhoudsbeurt of
een jaarlijks bedrag van € 10 890 incl. BTW. Telkens op 1 januari wordt er een prijsindexering
doorgevoerd volgens de formule vermeld in de offerte.
Art.3: Het nodige krediet is voorzien op artikel 422/140/12 van de gewone begroting 2013.
845.3

13.

Handhavingsreglement afkoppeling van regen- en afvalwater, berging en buffering (20132018)

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 01.02.2010 inzake het handhavingsreglement afkoppeling
van regen- en afvalwater, berging en buffering: aangepaste versie waarbij o.a. de termijn voor de een
contante belasting bepaald werd van 01 januari 2010 tot 31 december 2012;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 7 september 2009 houdende het vaststellen van het
“gemeentelijk reglement betreffende afkoppeling van regen- en afvalwater, berging en buffering bij
bestaande woningen en het collectief plaatsen en beheren van individuele waterzuiveringsinstallaties”.
Overwegende dat bij nieuwbouw of ingrijpende verbouwing gescheiden aanleg van afval- en
hemelwaterleiding tot aan de perceelsgrens wordt opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning.
Overwegende dat afkoppelingsprojecten voor bestaande woningen maatregelen voor hemel- en
afvalwater omvatten;
Overwegende dat de aanleg van een optimaal gescheiden rioleringsstelsel met een optimale
afkoppeling op woningniveau noodzakelijk is om in aanmerking te komen voor de maximale subsidies
voor de uitvoering van rioleringswerken vanwege het Vlaamse Gewest;
Overwegende dat, indien de maximale afkoppeling niet voor elke woning gebeurt, hemelwater in de
afvalwaterleiding terecht komt, wat kan zorgen voor overlast bij de naburige gebouwen waar de
afkoppeling wel werd uitgevoerd;
Overwegende dat de afkoppeling van hemelwater van de openbare riolering een positieve invloed
heeft op de efficiëntie en het rendement van rioolwaterzuiveringsinstallaties;
Overwegende dat de hemelwaterputten als bufferopvang kunnen dienen en zo de druk op het
gemeentelijk rioleringsstelsel kunnen verkleinen, de overstorten minder frequent doen werken en het
zuiveringsproces faciliteren;
Overwegende dat hemelwater maximaal van de openbare riolering moet worden afgekoppeld en in de
mate van het mogelijke moet hergebruikt worden;
Overwegende dat door de aanleg van infiltratievoorzieningen een buffer- of bergingscapaciteit ontstaat
waardoor er minder water moet worden afgevoerd, de afvoer bovendien vertraagd wordt en de
grondwaterreserves worden aangevuld;
Overwegende dat een 2 DWA-stelsel enkel werkt als de optimale afkoppeling voor elke woning
gebeurt; dat de DWA-leiding anders ook moet overgedimensioneerd worden;
Overwegende dat het wenselijk is om in de afkoppelingsprojecten voor bestaande woningen
hemelwater optimaal af te koppelen volgens het ontwerpplan opgemaakt door de
afkoppelingsdeskundige en goedgekeurd door de gemeente;
Overwegende dat de gemeente aldus voorziet in een deskundige begeleiding van de
afkoppelingsprojecten door aanstelling en betaling van bovenvermelde afkoppelingsdeskundige die
een ontwerpplan en een kostenraming opmaakt;

Overwegende dat de afkoppelingswerken op privé-terrein gerealiseerd worden door een aannemer in
opdracht en op kosten van de gemeente (tenzij het gaat om een bestaande woning waarvoor een
stedenbouwkundige vergunning afgeleverd werd met verplichting hemelwater en afvalwater
gescheiden af te voeren);
Overwegende dat deze afkoppelingswerken worden uitgevoerd tegelijkertijd met de werken aan de
wegen; dat de werken gegroepeerd worden uitgevoerd; dat hierdoor een lagere prijs bekomen wordt;
Overwegende dat, indien de eigenaar de afkoppelingswerken op privé-terrein niet wil laten uitvoeren
door de aannemer in opdracht van de gemeente, de afkoppelingswerken toch dienen uitgevoerd te
worden, binnen de zes maanden na uitvoering van de rioleringswerken; dat in dit geval de
afkoppelingswerken dienen uitgevoerd te worden door de eigenaar na de uitvoering van de werken
voor het afkoppelingsproject; dat deze werken ten laste zijn van de eigenaar;
Overwegende dat het dus wenselijk is om een contante belasting te heffen op het niet optimaal
afkoppelen van hemelwater in bovenvermelde projecten; dat deze belasting enkel wordt aangerekend
indien door de betrokken eigenaar geen toelating wordt verleend om de werken voor de afkoppeling
op privé-terrein te laten uitvoeren door een aannemer in opdracht van de gemeente;
Overwegende dat deze belasting zodoende in essentie tot doel heeft de afkoppeling te realiseren; dat
deze belasting enkel een stimulerend effect heeft om de werken wel te laten uitvoeren door een
aannemer in opdracht van de gemeente en daarom voldoende hoog moet zijn;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Erwin Cleopater
- Onthouden zich: Marinus van Greuningen
Besluit: Met 23 stemmen voor en 1 onthouding
Artikel 1:
Definities
- Afvalwater: water met afvalstoffen en/of verontreinigingen waarvan de houder zich ontdoet of moet
ontdoen.
- Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater.
- Gescheiden riolering: een dubbel stelsel van leidingen of openluchtgreppels waarvan het ene
stelstel bestemd is voor het opvangen en transporteren van afvalwater en het andere stelsel
bestemd voor hemelwater.
- Semi-gescheiden riolering: een dubbel stelsel van leidingen of openluchtgreppels waarvan het ene
stelsel bestemd is voor het opvangen en transporteren van afvalwater en het andere stelsel bestemd
is voor de afvoer van hemelwater waarvan deze laatste in hoofdzaak beperkt is tot het hemelwater
van de wegverharding en de huisaansluitingen die reeds gescheiden kunnen aanvoeren. De overige
bestaande huisaansluitingen voeren nog gemengd aan op de leiding van afvalwater.
- Afkoppelingsdeskundige: wordt door de gemeente aangesteld. Informeert de bewoners, maakt het
afkoppelingsplan, de kostenraming, volgt de uitvoering van de afkoppelingswerken op en
controleert de facturen.
- Bestaande gebouwen: gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd
zonder de verplichting van het afvalwater en het hemelwater gescheiden af te voeren.
- Optimale afkoppeling: bij open en halfopen bebouwing dient alle hemelwater gescheiden van
afvalwater afgevoerd te worden. Bij gesloten bebouwing dient het hemelwater gescheiden van het
afvalwater afgevoerd te worden, behalve indien hiervoor leidingen door of onder de woning
dienen aangelegd te worden.
Artikel 2:
Termijn
Vanaf 1 januari 2013 en voor een termijn eindigend op 31 december 2018 wordt een contante
belasting gevestigd op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater bij bestaande woningen in door de

gemeente vastgestelde afkoppelingsprojecten.
Onder afkoppelingsprojecten wordt verstaan de aanleg van een optimaal gescheiden rioleringsstelsel in
de openbare weg zoals door de gemeente vastgesteld overeenkomstig het gemeenteraadsbesluit van
7 september 2009 in het “gemeentelijk reglement betreffende afkoppeling van regen- en afvalwater,
berging en buffering bij bestaande woningen en het collectief plaatsen en beheren van individuele
waterzuiveringsinstallaties”.
Artikel 3:
Belastingplichtige
De contante belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die eigenaar van
het af te koppelen gebouw is op het moment van de uitvoering van het rioleringsproject én die binnen
een termijn van 6 maanden na de datum van de uitvoering van de rioleringswerken, het hemelwater
niet optimaal laat afkoppelen volgens het door de gemeente vastgestelde afkoppelingsproject.
Artikel 4:
Vaststelling
De contante belasting wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van 1.500,00 euro per jaar,
verrekenbaar per maand en betaalbaar vanaf het einde van de zevende maand na de datum van de
uitvoering van het afkoppelingsproject ter hoogte van de bestaande woning, indien het hemelwater bij
de bestaande woning niet optimaal werd afgekoppeld.
Artikel 5:
Vrijstelling
Eigenaars van gebouwen waarvoor de optimale afkoppeling technisch-economisch niet haalbaar is,
worden vrijgesteld van deze belasting. De haalbaarheid van de optimale afkoppeling wordt bepaald
door de afkoppelingsdeskundige. In geval van onenigheid over deze beslissing zal het
Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf, Lombardstraat 42, 1000 BRUSSEL
als onafhankelijke deskundige aangesteld worden die de definitieve beslissing zal nemen. De kosten
die door het WTCB zullen aangerekend worden, worden door beide partijen gedragen: de helft zal
door de gemeente betaald worden en de helft door de eigenaar van de woning.
Artikel 6:
Invordering en inning.
De contante belasting wordt geïnd overeenkomstig de bepalingen van het Decreet van 30 mei 2008.
Artikel 7:
Indiening bezwaarschrift
De belastingplichtige die meent onrechtmatig te zijn belast, kan bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en schepenen dat handelt als administratieve overheid. Het bezwaar moet schriftelijk
worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen
een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van
verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de contante inning.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven.
Artikel 8:
Dit besluit wordt ter goedkeuring toegezonden aan de hogere overheid.
Artikel 9:
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.
Artikel 10:
Dit besluit valt onder toepassing van de artikelen 252 en volgende, over het algemeen bestuurlijk
toezicht, van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.
851.2

14.

Verkaveling Leuvensesteenweg 173-175 Kortenberg: tracé en uitrusting wegenis

Gelet op de aanvraag nr. V.KO/12/03 d.d. 06.03.2012 van Sobradis Investments n.v.,
Serskampsteenweg 52, 9230 Wetteren voor het verkavelen van de percelen afdeling 1 sectie A, nrs.
24c3-24y2-25t7-24m-24r2 dl en 24e3 dl gelegen langsheen de Leuvensesteenweg 173-175 te
Kortenberg;

Overwegende dat de verkavelingsaanvraag 4 kavels gekoppelde bebouwing, 10 kavels gegroepeerde
bebouwing in 2 huizenblokken, 1 kavel voor handelsruimte met appartementen in een vrijstaande
bebouwing, 1 kavel voor een hoogspanningscabine en 1 kavel voor een retailgebouw met 4 units
(aantal mogelijk uit te breiden) en de nodige parkeerplaatsen aan een nieuw aan te leggen straat omvat;
Gelet op de stilzwijgende weigering van het college van burgemeester en schepenen inzake de
verkavelingsvergunning;
Gelet op het schrijven van dienst ruimtelijke ordening van de provincie Vlaams-Brabant betreffende
het nemen van een gemeenteraadsbeslissing over de zaak van de wegen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Koen Van
Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Mia Brumagne, René De Becker, Melody Debaetselier,
Tom Jespers, Jana Nevens, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
- Stemmen tegen: Stefaan Ryckmans, Willy Trappeniers, Katrijn Willems, Ann Van de Casteele
- Onthouden zich: Roger Broos
Besluit: Met 19 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 1 onthouding
Het tracé en de uitrusting van de wegenis, zoals voorgesteld in het dossier van de
verkavelingsaanvraag worden niet goedgekeurd.
874.23

15.

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad: wijziging

Gelet op art. 40 van het Gemeentedecreet betreffende het vaststellen van een huishoudelijk reglement
van de gemeenteraad;
Gelet op reglement van orde van de gemeenteraad, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
06 september 2010;
Overwegende dat het opportuun is de artikelen 36, 37 en 38 van dit reglement van orde ingevolge het
resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen d.d. 14 oktober 2012 aan te passen, m.n. samenstelling en
de werking van de raadscommissies;
Overwegende dat deze aanpassing nodig is om zo snel mogelijk vergaderingen van raadscommissie
mogelijk te maken;
Overwegende dat een volledige herwerking van het huishoudelijk reglement, indien nodig, op een later
tijdstip aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd;
Gelet op het overleg d.d. 23 januari 2013van het schepencollege en de fractieleiders van de
gemeenteraad;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met 24 stemmen voor
De artikelen 36, 37 en 38 van het reglement van orde, goedgekeurd door de gemeenteraad op 06
september 2010 worden ingetrokken en als volgt vervangen:
RAADSCOMMISSIES
Art. 36:

§1. De gemeenteraad richt commissies op die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De
oprichting van de commissies wordt bij afzonderlijk raadsbesluit vastgesteld.
De commissies hebben als taak een voorbereidende bespreking te voeren voor specifieke punten die
aan de gemeenteraad zullen worden voorgelegd. De commissies kunnen deskundigen en
belanghebbenden horen wanneer de meerderheid van de leden hierom verzoekt.
§2. Volgende commissies worden opgericht:
1.
raadscommissie financiën
2.
raadscommissie sport, jeugd, senioren en cultuur
3.
raadscommissie ruimtelijke ordening, openbare werken, lokale economie en mobiliteit
4.
raadscommissie sociaal beleid en leefmilieu
5.
raadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van
de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente
EN ad hoc voor specifieke dossiers, waar de fractievoorzitters (of hun afgevaardigden) ambtshalve
deel van uitmaken.
Art. 37:
§1. De mandaten in iedere commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld (volgens het
systeem Dhondt) over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld. Elke raadscommissie
bestaat uit acht leden.
Een fractie die niet is vertegenwoordigd in een raadscommissie kan een raadslid aanwijzen dat als lid
met raadgevende stem in de commissie zetelt. Dit raadslid is niet stemgerechtigd.
§2. Het aantal leden per fractie in de commissies wordt behouden tot de eerstvolgende vernieuwing
van de gemeenteraad. Indien een fractie tijdens de zittingsperiode splitst of sommige leden zich als
onafhankelijk raadslid opstellen of overgaan naar een andere fractie, dan behoudt de fractie haar
oorspronkelijk aantal leden in de commissies.
§3. Elke raadscommissie heeft een vaste voorzitter en een vaste ondervoorzitter, waarbij de
ondervoorzitter de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt. De voorzitters en ondervoorzitters
worden aangeduid door de gemeenteraad. De burgemeester of schepenen kunnen geen voorzitter zijn
van een raadscommissie.
Fracties kunnen in elke raadscommissie per effectief lid ook een plaatsvervanger aanduiden die de
effectieve collega vervangt als deze verhinderd is.
Alle aanwezige gemeenteraadsleden hebben spreekrecht.
§4. De vergaderingen van de raadscommissies zijn openbaar, behalve in de gevallen zoals bepaald in
artikel 4.
§5. Eventuele stemming in de raadscommissie gebeurt overeenkomstig de artikelen 27 en 28.
§6. Van elke vergadering wordt een besluitenlijst opgesteld.
Art. 38:
§1. Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de leden van elke commissie een
aanwezigheidslijst.
§2. De leden van de raadscommissies ontvangen voor de effectief bijgewoonde vergaderingen een
presentiegeld waarvan het bedrag de helft bedraagt van het presentiegeld voor de gemeenteraad. De
leden met raadgevende stem ontvangen een presentiegeld waarvan het bedrag één vierde bedraagt van
het presentiegeld van de gemeenteraad.

172.20

16.

Iverlek: goedkeuring agenda Buitengewone Algemene Vergadering van 19 maart 2013

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente voor de elektriciteits –en/of gasvoorziening deelneemt aan de
opdrachthoudende vereniging Iverlek;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 26 december 2012 wordt opgeroepen
om deel te nemen aan de Algemene Vergadering in Buitengewone zitting van Iverlek die op 19 maart
2013 plaatsheeft in Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 140 te 1702 Groot-Bijgaarden;
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 57 van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking alle huidige mandaten bij Iverlek onmiddellijk vervallen na voornoemde Algemene
Vergadering en dat deze tot een algehele vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan;
Gelet op het Vlaams decreet van 6 juni 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het agendapunt van de Algemene Vergadering in Buitengewone zitting van Iverlek van 19
maart 2013, namelijk: Statutaire ontslagnemingen / benoemingen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met 24 stemmen voor
Artikel 1: De agenda van de Algemene Vergadering in Buitengewone zitting van Iverlek van 19 maart
2013 met als enig agendapunt ‘Statutaire ontslagnemingen / benoemingen’, wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering in Buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 19 maart 2013,
wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat p/a, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
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17.

Iverlek: aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger Buitengewone Algemene
Vergadering van 19 maart 2013

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente voor de elektriciteits –en/of gasvoorziening deelneemt aan de
opdrachthoudende vereniging Iverlek;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 26 december 2012 wordt opgeroepen
om deel te nemen aan de Algemene Vergadering in Buitengewone zitting van Iverlek die op 19 maart
2013 plaatsheeft in Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 140 te 1702 Groot-Bijgaarden;
Gelet op het artikel 44, 1° en 3° alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun
vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden
herhaald voor elke Algemene Vergadering;

Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het punt 2 van
het documentatiedossier dat aan de deelnemende gemeente overgemaakt werd, ook gelden voor de
vertegenwoordigers op de Algemene Vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als kandidaat-lid
mogen voorgedragen worden voor het regionaal bestuurscomité (RBC) of voor de raad van bestuur;
Gelet op de voorgedragen kandidaten als vertegenwoordiger:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Myriam Van Tricht bekomt 16 stemmen
- Roger Broos bekomt 8 stemmen
Gelet op de voorgedragen kandidaten als plaatsvervangend vertegenwoordiger:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Chris Taes bekomt 16 stemmen
- Mia Brumagne bekomt 8 stemmen
Besluit:
Artikel 1: Met 16 stemmen voor wordt Myriam Van Tricht, wonende Frans Mombaersstraat 34 te
3071 Kortenberg, aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de
Algemene Vergadering in Buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 19
maart 2013.
Artikel 2: Met 16 stemmen voor wordt Chris Taes, wonende Bruulstraat 32 te 3071 Kortenberg,
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de
Algemene Vergadering in Buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 19
maart 2013.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat p/a, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
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18.

Iverlek: voordracht kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité en voor de Raad van
Bestuur

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente voor de elektriciteits –en/of gasvoorziening deelneemt aan de
opdrachthoudende vereniging Iverlek;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 26 december 2012 wordt opgeroepen
om deel te nemen aan de Algemene Vergadering in Buitengewone zitting van Iverlek die op 19 maart
2013 plaatsheeft in Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 140 te 1702 Groot-Bijgaarden;
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 57 van het decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking alle huidige mandaten bij Iverlek onmiddellijk vervallen na voornoemde Algemene
Vergadering en dat deze tot een algehele vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan;
Gelet op het feit dat de gemeente ingedeeld is bij het Regionaal Bestuurscomité (RBC) Leuven;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17. Punt 2. Van de Iverlek-statuten elke deelnemende
gemeente het recht heeft om één (1) kandidaat-lid voor te dragen voor het Regionaal Bestuurscomité;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 12. Punt 2. Elke gemeenteraad ook het recht heeft om één
(1) kandidaat voor te dragen voor de Raad van Bestuur en dat het om dezelfde persoon moet gaan die
voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC;
Gelet op het feit dat het aantal door de Algemene Vergadering te benoemen gemeentelijke leden van
de Raad van Bestuur beperkt is tot negen (9), waarvan 4 gezamenlijk voor te dragen door de
gemeenten behorende tot het RBC Leuven, 3 door de gemeenten behorende tot het RBC Mechelen en
2 door de gemeenten behorende tot het RBC Zenne;

Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan en dat er een aantal decretale en
statutaire onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de toelichtingsnota die aan de deelnemende
gemeenten overgemaakt werd;
Gelet op het Vlaams decreet van 6 juni 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor het RBC:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Harold Vanheel bekomt 16 stemmen
- Silke Cuypers bekomt 4 stemmen
- Stef Ryckmans bekomt 2 stemmen
- Aantal ongeldige stemmen: 2
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor de Raad van Bestuur:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Harold Vanheel bekomt 16 stemmen
- Silke Cuypers bekomt 3 stemmen
- Stef Ryckmans bekomt 3 stemmen
- Aantal ongeldige stemmen: 2
Besluit:
Artikel 1: Met 16 stemmen voor wordt Harold Vanheel, wonende Beekstraat 17 te 3070 Kortenberg,
voorgedragen als kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) Leuven van de
opdrachthoudende vereniging Iverlek, voor een duur van zes jaar, vanaf de Algemene Vergadering van
19 maart 2013 tot aan de eerste Algemene Vergadering in het jaar 2019.
Artikel 2: Met 16 stemmen voor wordt dezelfde persoon vermeld in artikel 1 voorgedragen als
kandidaat-lid voor de Raad van Bestuur van de opdrachthoudende vereniging Iverlek, voor een duur
van zes jaar, vanaf de Algemene Vergadering van 19 maart 2013 tot aan de eerste Algemene
Vergadering in het jaar 2019.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat p/a, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
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19.

Finilek: goedkeuring agenda Buitengewone Algemene Vergadering van 19 maart 2013

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finilek;
Gelet op de uitnodiging bij aangetekende brief van 21 december 2012 om vertegenwoordigd te zijn op
de Buitengewone Algemene Vergadering van Finilek op 19 maart 2013;
Overwegende dat de Buitengewone Algemene Vergadering van Finilek op 19 maart 2013 als enig
agendapunt heeft: statutaire benoemingen;
Overwegende dat gelet op artikel 18.3 van de statuten van Finilek, in overeenstemming met artikel 57
van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, Finilek binnen
de eerste drie maanden van het jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen tot de algehele
vernieuwing van de raad van bestuur moet overgaan;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen

Besluit: Met 24 stemmen voor
Artikel 1: De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Finilek op 19 maart 2013:
statutaire benoemingen, wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering in Buitengewone zitting van de dienstverlenende vereniging Finilek op 19 maart 2013,
wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de dienstverlenende
vereniging Finilek, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.
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20.

Finilek: aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger Buitengewone Algemene
Vergadering van 19 maart 2013

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;
Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2013;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finilek;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 21 december 2012 wordt opgeroepen
om deel te nemen aan de Algemene Vergadering in Buitengewone zitting van Finilek die op 19 maart
2013 plaatsheeft in Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 140 te 1702 Groot-Bijgaarden;
Gelet op het artikel 44, 1° alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun
vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering van een dienstverlenende vereniging bij
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden
herhaald voor elke Algemene Vergadering;
Gelet op artikel 24 van de statuten van Finilek;
Gelet op de voorgedragen kandidaten als volmachtdrager:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Koen Van Roey bekomt 17 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 3
- Aantal ongeldige stemmen: 1
- Aantal blanco stemmen: 3
Gelet op de voorgedragen kandidaten als plaatsvervangend volmachtdrager:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Chris Taes bekomt 17 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 3
- Aantal ongeldige stemmen: 1
- Aantal blanco stemmen: 3
Besluit:
Artikel 1: Met 17 stemmen wordt Koen Van Roey, wonende te Brouwerijstraat 3 bus 2 te Kortenberg,
aangeduid als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de Algemene Vergadering in
Buitengewone zitting van de dienstverlenende vereniging Finilek op 19 maart 2013.
Artikel 2: Met 17 stemmen wordt Chris Taes, wonende te Bruulstraat 32 te 3071 Erps-Kwerps,
aangeduid als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de Algemene
Vergadering in Buitengewone zitting van de dienstverlenende vereniging Finilek op 19 maart 2013.

Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de dienstverlenende
vereniging Finilek, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.
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21.

Finilek: voordracht kandidaat-bestuurders

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;
Gelet op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2013;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finilek;
Gelet op artikel 18.3 van de statuten van Finilek, in overeenstemming met artikel 57 van het Vlaams
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, dat voorziet dat binnen de
eerste drie maanden van het jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen tot de algehele
vernieuwing van de Raad van Bestuur moet worden overgegaan;
Gelet op de bijeenroeping door Finilek van een Buitengewone Algemene Vergadering op
19 maart 2013 om de leden van de Raad van Bestuur te benoemen;
Gelet op artikel 9 van de statuten van Finilek waardoor de gemeente het recht heeft één kandidaatbestuurder voor te dragen;
Gelet op artikel 9.5 van de statuten van Finilek waardoor de gemeente ook het recht heeft één
kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor te dragen;
Gelet op de onverenigbaarheden opgenomen in artikel 9.3 van de statuten van Finilek in
overeenstemming met de artikelen 46 en 48 van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de voorgedragen kandidaten als kandidaat-bestuurder:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Harold Vanheel bekomt 16 stemmen
- Willy Trappeniers bekomt 8 stemmen
Gelet op de voorgedragen kandidaten als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Willy Trappeniers bekomt 22 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 1
- Aantal blanco stemmen: 1
Besluit:
Artikel 1: Met 16 stemmen wordt Harold Vanheel, wonende te Beekstraat 17 te 3070 Kortenberg,
voorgedragen als kandidaat-bestuurder van de dienstverlenende vereniging Finilek, voor de duur van
zes jaar, vanaf 19 maart 2013 tot en met de Buitengewone Algemene Vergadering van het jaar 2019
waarbij tot de algehele vernieuwing van de Raad van Bestuur wordt overgegaan.
Artikel 2: Met 22 stemmen wordt Willy Trappeniers, wonende te Kiewitstraat 22/2 te 3070
Kortenberg, voorgedragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem van de dienstverlenende
vereniging Finilek, voor de duur van zes jaar, vanaf 19 maart 2013 tot en met de Buitengewone
Algemene Vergadering van het jaar 2019 waarbij tot de algehele vernieuwing van de Raad van
Bestuur wordt overgegaan.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de dienstverlenende
vereniging Finilek, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.
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22.

IGS-Hofheide: goedkeuring agenda Algemene Vergadering van 26 maart 2013

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de brief van IGS Hofheide van 2 januari 2013 met bijlagen, waarbij een gewone Algemene
Vergadering wordt samengeroepen op 26 maart 2013 met de volgende agenda:
1. Goedkeuring van het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 december 2012
2. Aanduiden van de bestuurders met stemrecht en de bestuurders met raadgevende stem
3. Stand van zaken bouwproject
4. Varia;
Gelet op de statuten van de opdrachthoudende vereniging ‘Hofheide’, meer bepaald artikel 29 van de
statuten;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met 24 stemmen voor
Artikel 1: De agenda van de Algemene Vergadering van IGS Hofheide van 26 maart 2013:
1. Goedkeuring van het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 december 2012
2. Aanduiden van de bestuurders met stemrecht en de bestuurders met raadgevende stem
3. Stand van zaken bouwproject
4. Varia,
wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering van IGS Hofheide op 26 maart 2013, wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan IGS Hofheide pa/ Jacques
Roggen, Broekstraat 10 te 3150 Haacht.
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23.

IGS-Hofheide: aanstelling vertegenwoordiger Algemene Vergadering van 26 maart 2013

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de brief van IGS Hofheide van 2 januari 2013 met bijlagen, waarbij een gewone Algemene
Vergadering wordt samengeroepen op 26 maart 2013 met de volgende agenda:
1. Goedkeuring van het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 december 2012
2. Aanduiden van de bestuurders met stemrecht en de bestuurders met raadgevende stem
3. Stand van zaken bouwproject
4. Varia;
Gelet op artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,
waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeente haar vertegenwoordigers voor een Algemene
Vergadering van een opdrachthoudende vereniging dient aan te wijzen uit de leden van de
gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene Vergadering;
Gelet op de statuten van de opdrachthoudende vereniging ‘Hofheide’, meer bepaald artikel 29 van de
statuten;
Gelet op de voorgedragen kandidaten:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24

- Tom Jespers bekomt 16 stemmen
- Ann Van de Casteele bekomt 8 stemmen
Besluit:
Artikel 1: Met 16 stemmen wordt Tom Jespers, wonende Kouterstraat 44 te 3071 Erps-Kwerps,
aangestesteld als gemeentelijke vertegenwoordiger in de gewone Algemene Vergadering van de
opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven ‘Hofheide’ op
26 maart 2013 en hem te mandateren om over de agendapunten te beraadslagen en te stemmen.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan IGS Hofheide pa/ Jacques
Roggen, Broekstraat 10 te 3150 Haacht.
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24.

IGS-Hofheide: aanstelling kandidaat-bestuurders

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 6 september 2004 waarbij het gemeentebestuur
besliste deel te nemen aan de oprichting van de opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer
in het arrondissement Leuven, in het kort “Hofheide”;
Gelet op het schrijven van IGS Hofheide van 2 januari 2012 waarin gesteld wordt dat de gemeente
Kortenberg volgende kandidaten voor de Raad van Bestuur mag voordragen:
- 1 bestuurder
- 1 bijkomende bestuurder met stemrecht (geen raadslid)
- 2 bestuurders met raadgevende stem;
Gelet op het decreet van 6 april 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor bestuurder:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Myriam Van Tricht bekomt 16 stemmen
- Marinus van Greuningen bekomt 8 stemmen
Gelet op het feit dat er geen 2e kandidaat bestuurder met stemrecht werd voorgedragen;
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor een bestuurder (1) met raadgevende stem:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Marinus van Greuningen bekomt 15 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 6
- Aantal blanco stemmen: 3
Gelet op het feit dat er geen 2e kandidaat bestuurder met raadgevende stem werd voorgedragen;
Besluit:
Artikel 1: Met 16 stemmen wordt Myriam Van Tricht, wonende Frans Mombaersstraat 34 te 3071
Erps-Kwerps, voorgedragen als kandidaat bestuurder in de Raad van Bestuur van “Hofheide”, zijnde
de opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven.
Artikel 2: Er werd geen 2e kandidaat bestuurder met stemrecht voorgedragen..
Artikel 3: Met 15 stemmen wordt Marinus van Greuningen wonende Vierhuizenstraat 40 te 3070
Kortenberg, voorgedragen als eerste kandidaat bestuurder met raadgevende stem in de Raad van
Bestuur van “Hofheide”, zijnde de opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer in het
arrondissement Leuven.
Artikel 4: Er werd geen 2e kandidaat bestuurder met raadgevende stem voorgedragen.
Artikel 5: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.

901

25.

Interleuven: voordracht kandidaat-bestuurders

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het
administratief toezicht op de gemeenten;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke
Samenwerking;
Gelet op de statuten van Interleuven, vastgesteld door de Algemene Vergadering op 23 juni 1972 en
laatst gewijzigd op 26 oktober 2010;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Interleuven;
Overwegende dat Interleuven kan worden beschouwd als een dienstverlenende vereniging;
Overwegende dat ingevolge art. 57 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking dient, binnen de drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen, in een
Algemene Vergadering wordt overgegaan tot de algehele vervanging van de Raad van Bestuur;
Overwegende dat bij toepassing van art. 52 van het decreet van 6 juli 2001 in de statuten diende te
worden ingeschreven dat iedere gemeentevennoot van Interleuven, het recht heeft om een
gemeenteraadslid dat zetelt in oppositie, aan te duiden als kandidaat-lid van de Raad van Bestuur van
Interleuven, met raadgevende stem;
Overwegende dat de kandidaturen van de betrokken gemeenteraadsleden, die deel uitmaken van de
oppositie, moeten worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Interleuven, die bevoegd is
inzake de samenstelling van de Raad van Bestuur;
Overwegende dat er maximaal vijf dergelijke mandaten te bezetten zijn;
Overwegende dat de criteria waaraan deze kandidaten moeten voldoen en de wijze waarop zij worden
aangeduid door de Algemene Vergadering is voorzien in de statuten van Interleuven onder art. 21;
Gelet op de voorgedragen kandidaten als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Julia De Coster bekomt 16 stemmen
- Mia Vandervelde bekomt 8 stemmen
Gelet op de voorgedragen kandidaten als bestuurder met raadgevende stem (oppositieraadslid) in de
Raad van Bestuur:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Mia Vandervelde bekomt 18 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 6
Besluit:
Artikel 1: Julia De Coster, wonende Vogelenzangstraat 128 te 3070 Kortenberg, wordt met 16
stemmen voorgedragen als kandidaat-bestuurder met stemrecht in de Raad van Bestuur van
Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.
Artikel 2: Mia Vandervelde, wonende Hertog Jan II-laan 15 te 3070 Kortenberg, wordt met 18
stemmen voorgedragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem in de Raad van Bestuur van
Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.
Artikel 3: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
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26.

Ecowerf: voordracht kandidaat-bestuurders

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van het
decreet van de Vlaamse Raad van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de
vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de deelname van de gemeente bij de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;
Overwegende dat artikel 57 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking voorziet dat in geval van complete vernieuwing van de gemeenteraden, een Algemene
Vergadering dient te worden samengeroepen binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op
dat van de verkiezingen, waarbij tot de complete vervanging van de Raad van Bestuur wordt
overgegaan, voor zover de raden van de deelnemende gemeenten die de voordracht moeten doen,
reeds in hun nieuwe samenstelling hebben vergaderd.
Gelet op de voorgedragen kandidaten-leden voor de Raad van Bestuur met stemrecht:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Bart Nevens bekomt 16 stemmen
- Katrijn Willems bekomt 8 stemmen
Gelet op de voorgedragen kandidaten-leden voor de Raad van Bestuur met raadgevende stem
(oppositieraadslid):
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Katrijn Willems bekomt 15 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 6
- Aantal blanco stemmen: 3
Overwegende dat er desgewenst een kandidaat-bestuurder kan voorgedragen worden als deskundige
die geen deel mag uitmaken van de gemeenteraad of provincieraad en dat de deskundigheid dient
gemotiveerd te worden;
Gelet op het feit dat er geen dergelijke deskundige werd voorgedragen als kandidaat-bestuurder;
Besluit:
Artikel 1: Bart Nevens, wonende Prins van Everbergstraat 6 te 3078 Everberg, wordt met 16 stemmen
voorgedragen als kandidaat-bestuurder met stemrecht in de Raad van Bestuur van Ecowerf,
Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven.
Artikel 2: Katrijn Willems, wonende Leuvensesteenweg 638 te 3071 Erps-Kwerps, wordt met 15
stemmen voorgedragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem in de Raad van Bestuur van
Ecowerf, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven.
Artikel 3: Er werd geen deskundige voorgedragen als kandidaat-bestuurder.
Artikel 4: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
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27.

IWVB: voordracht kandidaat-bestuurders

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet en inzonderheid van artikel 43 5° dat de bevoegdheid
bij de gemeenteraad legt met betrekking tot de beslissing inzake de vertegenwoordiging van de
gemeente in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
Gelet op de brief van 11 januari 2013 van de IWVB;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op artikel 25 2. van de statuten van de IWVB;

Overwegende dat ingevolge de vernieuwing van de gemeenteraad op 2 januari 2013 er aanleiding toe
bestaat een kandidaat-bestuurder aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de Raad van
Bestuur van de IWVB;
Gelet op de voorgedragen kandidaten als kandidaat-bestuurder:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Erwin Cleopater bekomt 16 stemmen
- Roger Broos bekomt 8 stemmen
Besluit:
Artikel 1: Met 16 stemmen wordt Erwin Cleopater, wonende Oudstrijderslaan 26 te 3070 Kortenberg,
voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor het mandaat voorbehouden aan de gemeente in de Raad
van Bestuur van de IWVB en wordt hij/zij gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan
al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te
tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen
in de Raad van Bestuur.
Artikel 2: Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot na afloop van de eerste
Algemene Vergadering van de IWVB volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit zal aan de IWVB worden gestuurd, Stropkaai 14 te 9000 Gent.
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28.

IGO: voordracht kandidaat-bestuurders

Gelet op de toepasselijke bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet en het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de deelname van de gemeente is de dienstverlenende vereniging IGO;
Gelet op de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO waarin wordt bepaald dat de vereniging
wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, door de Algemene Vergadering benoemd en door haar
afzetbaar;
Gelet op de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO Leuven waarin wordt bepaald dat het
mandaat van bestuurder zes jaar duurt en eindigt na de Algemene Vergadering die overgaat tot
vernieuwing van de Raad van Bestuur binnen de 3 maanden na de complete vernieuwing van de
gemeenteraden;
Gelet op de voorgedragen kandidaten als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Francis Peeters bekomt 16 stemmen
- Mia Brumagne bekomt 8 stemmen
Gelet op de voorgedragen kandidaten als bestuurder met raadgevende stem (oppositieraadslid) in de
Raad van Bestuur:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Mia Brumagne bekomt 18 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 5
- Aantal blanco stemmen: 1
Besluit:
Artikel 1: Francis Peeters, wonende Kammestraat 14 te 3071 Erps-Kwerps, wordt met 16 stemmen
voorgedragen als kandidaat-bestuurder met stemrecht in de Raad van Bestuur van IGO,
Aarschotsesteenweg 212 te 3012 Leuven.

Artikel 2: Mia Brumagne, wonende Rechtestraat 42 te 3071 Erps-Kwerps, wordt met 18 stemmen
voorgedragen als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem in de Raad van Bestuur van IGO,
Aarschotsesteenweg 212 te 3012 Leuven.
Artikel 3: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
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29.

IGO: aanstelling afgevaardigden Woonwijzer Midden-Brabant

Gelet op de toepasselijke bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet en het Gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de deelname van de gemeente is de dienstverlenende vereniging IGO;
Overwegende dat er voor de stuurgroep/beheerscomité van Woonwijzer Midden-Brabant een
afgevaardigde en plaatsvervanger dienen aangesteld te worden;
Overwegende dat deze schepenen, OCMW-raadsleden en/of gemeenteraadsleden dienen te zijn opdat
de gehele werking van het woonproject (beleidsuitvoerende taken, beleidsvoorbereidende taken enz.)
op een goede basis kan steunen die verankerd is in het lokale beleid en via de leden van de stuurgroep
zich vertegenwoordigd ziet in dit lokale beleid;
Gelet op de voorgedragen kandidaten als afgevaardigde:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Kristien Goeminne bekomt 16 stemmen
- Silke Cuypers bekomt 8 stemmen
Gelet op de voorgedragen kandidaten als plaatsvervangend afgevaardigde:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Julia De Coster bekomt 17 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 2
- Aantal blanco stemmen: 4
- Aantal ongeldige stemmen: 1
Besluit:
Artikel 1: Kristien Goeminne, wonende Kwikstraat 32 te 3078 Everberg, wordt met 16 stemmen
aangesteld als afgevaardigde van de gemeente in de stuurgroep/beheerscomité van Woonwijzer
Midden-Brabant, Aarschotsesteenweg 212 te 3010 Leuven.
Artikel 2: Julia De Coster, wonende Vogelenzangstraat 128 te 3070 Kortenberg , wordt met 17
stemmen aangesteld als plaatsvervangend afgevaardigde van de gemeente in de
stuurgroep/beheerscomité van Woonwijzer Midden-Brabant, Aarschotsesteenweg 212 te 3010 Leuven.
Artikel 3: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
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30.

Toerisme Vlaams-Brabant vzw: aanstelling gemeentelijke afgevaardigde

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het schrijven van 18 oktober 2012 van Toerisme Vlaams-Brabant vzw houdende de
aanduiding van vertegenwoordigers voor de Algemene Vergaderingen;
Gezien het volgens de statuten van voormelde vereniging past dat het gemeentebestuur
vertegenwoordigd wordt op al de vergaderingen (buitengewone-gewone-algemene) door een
afgevaardigde aangesteld door de gemeenteraad;

Overwegende dat deze vertegenwoordigers eveneens als lid van de Raad van Bestuur kunnen worden
bevestigd;
Gelet op de bestuurswisseling in de gemeente vanaf 2 januari 2013 ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012;
Gelet op de voorgedragen kandidaten:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Ann Vannerem bekomt 16 stemmen
- Stef Ryckmans bekomt 8 stemmen
Besluit:
Artikel 1: Met 16 stemmen wordt Ann Vannerem , wonende Hofstraat 97 te 3070 Kortenberg,
aangesteld als afgevaardigde en voorgedragen als kandidaat-lid in de Raad van Bestuur bij Toerisme
Vlaams-Brabant vzw, Provincieplein 1 te 3010.
Artikel 2: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
901

31.

Toerisme Dijleland vzw: aanstelling gemeentelijke afgevaardigde

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het schrijven van 5 december 2012 van Toerisme Dijleland vzw houdende de aanduiding van
vertegenwoordigers voor de Algemene Vergaderingen;
Gezien het volgens de statuten van voormelde vereniging past dat het gemeentebestuur
vertegenwoordigd wordt op al de vergaderingen (buitengewone-gewone-algemene) door een
afgevaardigde aangesteld door de gemeenteraad;
Overwegende dat deze vertegenwoordigers eveneens als lid van de Raad van Bestuur kunnen worden
bevestigd;
Gelet op de bestuurswisseling in de gemeente vanaf 2 januari 2013 ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012;
Gelet op de voorgedragen kandidaten:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Ann Vannerem bekomt 16 stemmen
- Willy Trappeniers bekomt 8 stemmen
Besluit:
Artikel 1: Met 16 stemmen wordt Ann Vannerem , wonende Hofstraat 97 te 3070 Kortenberg,
aangesteld als afgevaardigde en voorgedragen als kandidaat-lid in de Raad van Bestuur bij Toerisme
Dijleland vzw, Aarschotsesteenweg 212 te 3010 Leuven.
Artikel 2: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
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32.

VVSG: aanstelling gemeentelijke afgevaardigden

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;

Gezien het volgens de statuten van voormelde maatschappij past dat het gemeentebestuur
vertegenwoordigd wordt op al de vergaderingen (buitengewone-gewone-algemene) door een
afgevaardigde aangesteld door de gemeenteraad;
Overwegende dat de gemeente een kandidaat-lid kan voordragen in de Raad van Bestuur;
Gelet op de bestuurswisseling in de gemeente vanaf 2 januari 2013 ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012;
Gelet op de voorgedragen kandidaten als afgevaardigde:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Sabine Ledens bekomt 16 stemmen
- Ann Van de Casteele bekomt 8 stemmen
Gelet op de voorgedragen kandidaten als kandidaat-lid in de Raad van Bestuur:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Sabine Ledens bekomt 15 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 4
- Aantal blanco stemmen: 5
Besluit:
Artikel 1: Met 16 stemmen wordt Sabine Ledens, wonende Sijsjeslaan 38A te 3078 Everberg, namens
de gemeente aangesteld als gemeentelijke afgevaardigde bij VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden
en Gemeenten), Paviljoenstraat 9 te 1030 Brussel.
Artikel 2: Met 15 stemmen wordt Sabine Ledens, wonende Sijsjeslaan 38A te 3078 Everberg, namens
de gemeente voorgedragen als kandidaat-lid bij de Raad van Bestuur bij VVSG (Vereniging van
Vlaamse Steden en Gemeenten), Paviljoenstraat 9 te 1030 Brussel.
Artikel 3: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
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33.

OVSG: aanstelling gemeentelijke afgevaardigde

Gezien het volgens de statuten van voormelde maatschappij past dat het gemeentebestuur
vertegenwoordigd wordt op al de vergaderingen (buitengewone-gewone-algemene) door een
afgevaardigde aangesteld door de gemeenteraad;
Gelet op de bestuurswisseling in de gemeente vanaf 02 januari 2013 ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012;
Gelet op de voorgedragen kandidaten:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Sabine Ledens bekomt 16 stemmen
- Marinus van Greuningen bekomt 8 stemmen
Besluit :
Artikel 1: Met 16 stemmen wordt Sabine Ledens, wonende Sijsjeslaan 38A te 3078 Everberg, namens
de gemeente aangesteld als gemeentelijke afgevaardigde bij OVSG (Onderwijssecretariaat van de
Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap), Ravensteingalerij 3 bus 7 te 1000 Brussel.
Artikel 2: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
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34.

ROAS: aanstelling gemeentelijke afgevaardigde

Gezien het volgens het schrijven van 8 januari 2013 van de provincie Vlaams-Brabant past dat het
lokale beleid vertegenwoordigd wordt bij de Regionale OuderenAdviesRaad door een afgevaardigde
aangesteld door de gemeenteraad;
Overwegende dat er in de provincie Vlaams-Brabant 4 Regionale OuderenAdviesRaden bestaan die
recent zijn omgevormd tot Regionale Overlegplatformen van Adviesraden voor Senioren (ROAS);
Gelet op de bestuurswisseling in de gemeente vanaf 2 januari 2013 ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012;
Gelet op de voorgedragen kandidaten:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Julia De Coster bekomt 16 stemmen
- Mia Vandervelde bekomt 8 stemmen
Besluit:
Artikel 1: Met 16 stemmen wordt Julia De Coster, wonende Frans Mombaersstraat 34 te 3071 ErpsKwerps, namens de gemeente aangesteld als afgevaardigde bij de Regionale Overlegplatformen van
Adviesraden voor Senioren (ROAS), Provincieplein 1 te 3010 Leuven.
Artikel 2: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
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35.

ERSV: aanstelling gemeentelijke afgevaardigde

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het schrijven van ERSV Vlaams-Brabant vzw houdende de aanduiding van
vertegenwoordigers voor de Algemene Vergaderingen;
Gezien het volgens de statuten van voormelde vzw past dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd
wordt op al de vergaderingen (buitengewone-gewone-algemene) door een afgevaardigde aangesteld
door de gemeenteraad;
Overwegende dat ERSV vraagt rekening te houden met de aanduiding van een geschikte
vertegenwoordiger gezien deze vzw juridisch vorm geeft aan de werkzaamheden van SERR VlaamsBrabant (een overleg- en adviesorgaan van sociale partners) en aan de werkzaamheden van RESOC
Leuven en RESOC Halle-Vilvoorde (overleg- en adviesorganen van sociale partners, lokale besturen
en de provincie Vlaams-Brabant);
Overwegende dat deze organen als algemene doelstelling hebben de werkgelegenheid en de
economische ontwikkeling in de regio te stimuleren;
Gelet op de bestuurswisseling in de gemeente vanaf 2 januari 2013 ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012;
Gelet op de voorgedragen kandidaten:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Sabine Ledens bekomt 16 stemmen
- Katrijn Willems bekomt 8 stemmen
Besluit :
Artikel 1: Met 16 stemmen wordt Sabine Ledens, wonende Sijsjeslaan 38A te 3078 Everberg,
aangesteld als afgevaardigde bij ERSV Vlaams-Brabant vzw, Provincieplein 1 te 3010 Leuven.

Artikel 2: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
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36.

De Watergroep: aanstelling gemeentelijke afgevaardigden

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gezien het volgens de statuten van voormelde maatschappij past:
a) dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd wordt op al de vergaderingen (buitengewonegewone-algemene) door een stemgerechtigde en een niet-stemgerechtigde afgevaardigde
aangesteld door de gemeenteraad.
b) dat een afgevaardigde voor het Provinciaal Comité wordt aangeduid en dat deze tegelijkertijd
vertegenwoordiger is in het sectorcomité.
Gelet op de bestuurswisseling in de gemeente vanaf 2 januari 2013 ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012;
Gelet op de voorgedragen kandidaten:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor het aanstellen van een stemgerechtigde
afgevaardigde voor al de vergaderingen:
Aantal stembiljetten: 24
- Bart Nevens bekomt 16 stemmen
- Stef Ryckmans bekomt 8 stemmen
Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor het aanstellen van een niet-stemgerechtigde
afgevaardigde voor al de vergaderingen:
Aantal stembiljetten: 24
- Tom Jespers bekomt 16 stemmen
- Stef Ryckmans bekomt 8 stemmen
Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor het aanstellen van een afgevaardigde voor het
Provinciaal Comité (tevens voor het sectorcomité):
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Koen Van Roey bekomt 16 stemmen
- Stef Ryckmans bekomt 8 stemmen
Besluit:
Artikel 1: Bij De Watergroep, Vooruitgangstraat 189 te 1030 Brussel wordt namens de gemeente
aangesteld als:
1) stemgerechtigde afgevaardigde voor al de vergaderingen:
Bart Nevens, wonende Prins van Everbergstraat 6 te 3078 Everberg met 16 stemmen
2) niet-stemgerechtigde afgevaardigde voor al de vergaderingen:
Tom Jespers, wonende Kouterstraat 44 te 3071 Erps-Kwerps met 16 stemmen
3) afgevaardigde Provinciaal Comité (en sectorcomité):
Koen Van Roey, wonende Brouwerijstraat 3 bus 2 te 3070 Kortenberg met 16 stemmen
Artikel 2: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
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37.

Vivaqua: aanstelling gemeentelijke afgevaardigde

Gezien het volgens de statuten van voormelde maatschappij past dat het gemeentebestuur
vertegenwoordigd wordt op al de vergaderingen (buitengewone-gewone-algemene) door een
afgevaardigde aangesteld door de gemeenteraad;
Gelet op de bestuurswisseling in de gemeente vanaf 02 januari 2013 ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012;
Gelet op de voorgedragen kandidaten:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Koen Van Roey bekomt 16 stemmen
- Ann Van de Casteele bekomt 8 stemmen
Besluit :
Artikel 1: Met 16 stemmen wordt Koen Van Roey, wonende Brouwerijstraat 3 bus 2 te 3070
Kortenberg, namens de gemeente aangesteld als gemeentelijke afgevaardigde bij Vivaqua cvba,
Keizerinlaan 17-19 te 1000 Brussel .
Artikel 2: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
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38.

AquaFlanders vzw: aanstelling gemeentelijke afgevaardigden

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de oprichting van AquaFlanders vzw op 13 mei 2011 via een statutenwijziging van de bestaande
vereniging ‘Samenwerking Vlaams Water’ (SVW);
Gelet op de statuten van AquaFlanders vzw;
Overwegende dat de gemeente lid is van AquaFlanders vzw;
Overwegende dat er een afgevaardigde dient aangesteld te worden die de gemeente zal
vertegenwoordigen op alle Algemene Vergaderingen van AquaFlanders vzw;
Gelet op de voorgedragen kandidaten als afgevaardigde;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Aantal stembiljetten: 24
- Bart Nevens bekomt 16 stemmen
- Mia Brumagne bekomt 8 stemmen
Overwegende dat de gemeente een kandidaat en plaatsvervanger mag voordragen voor de Raad van
Bestuur;
Gelet op de voorgedragen kandidaten als kandidaat-lid in de Raad van Bestuur;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Aantal stembiljetten: 24
- Koen Van Roey bekomt 18 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 3
- Aantal blanco stemmen : 3
Gelet op de voorgedragen kandidaten als kandidaat plaatsvervangend lid in de Raad van Bestuur;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming;
Aantal stembiljetten: 24
- Myriam Van Tricht bekomt 18 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 3
- Aantal blanco stemmen : 3
Besluit:

Artikel 1: Koen Van Roey, wonende Brouwerijstraat 3 bus 2 te 3070 Kortenberg, wordt met 18
stemmen voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de Raad van Bestuur van AquaFlanders vzw,
Desguinlei 250 te 2018 Antwerpen.
Artikel 2: Myriam Van Tricht, wonende Frans Mombaersstraat 34 te 3071 Erps-Kwerps, wordt met 18
stemmen voorgedragen als plaatsvervangend kandidaat-bestuurder in de Raad van Bestuur van
AquaFlanders vzw, Desguinlei 250 te 2018 Antwerpen.
Artikel 3: Bart Nevens, wonende Prins van Everbergstraat 6 te 3078 Everberg, wordt met 16 stemmen
aangesteld als afgevaardigde om de gemeente te vertegenwoordigen in al de (Buitengewone)
Algemene Vergaderingen van AquaFlanders vzw, Desguinlei 250 te 2018 Antwerpen.
Artikel 4: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
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De zitting wordt vanaf 21u10 geschorst en vanaf 22u weer hervat, wegens de telling van de
stemmingen.

In uitvoering van art. 22 van het Gemeentedecreet werden volgende punten toegevoegd aan de agenda:
de punten 38/1 tot en met 38/2 op vraag van Katrijn Willems namens de Open VLD-fractie;
de punten 38/3 tot en met 38/6 op vraag van Mia Vandervelde namens de Groen-fractie;
het punt 38/7 op vraag van Marinus van Greuningen namens de Voor U-fractie.

38/1. RUP Engerstraat
Er wordt gevraagd wat het standpunt is van de meerderheid n.a.v. de niet goedkeuring van het RUP
door de deputatie, en welke stappen nu zullen gezet worden.
De schepen van Ruimtelijke Ordening antwoordt dat de bestendige deputatie op 10 december 2012 in
een brief aan het schepencollege haar beslissing tot niet goedkeuring heeft overgemaakt. Er werd
gevraagd om het RUP te hernemen vanaf het openbaar onderzoek.
Aan de GECORO werd dan ook opdracht gegeven om de ingediende bezwaarschriften in vergadering
van 5 februari 2013 opnieuw te behandelen en haar conclusies aan het college mee te delen.

38/2. Horeca: netheid terrassen
Er wordt gevraagd of de netheid van niet alle terrassen op dezelfde manier gecontroleerd wordt.
De burgemeester verwijst naar artikel 3 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad waarin
gesteld wordt dat de aanvullende agendapunten toegelicht moeten ingediend worden. Omwille van het
ontbreken van een dergelijke toelichting zal er aan de vraagsteller, hetzij schriftelijk, hetzij op de
volgende gemeenteraad een antwoord worden verstrekt.

38/3. Werken door openbare nutsmaatschappijen
Regelmatig worden er werken uitgevoerd (o.a. kabels en buizen leggen) waarbij stoepen tijdelijk
worden opengebroken. De toestand waarin die stoepen achteraf worden achtergelaten is niet altijd
zoals het hoort.

Daarom vraagt men welke stappen burgers kunnen zetten als hun stoep niet naar behoren hersteld
werd en of er dwingende afspraken zijn met de nutsmaatschappijen over hoe die de stoepen na de
werken moeten herstellen (liefst in de oorspronkelijke toestand achterlaten….).
De schepen van Openbare Werken antwoordt dat er eigenlijk twee soorten ingrepen voorkomen:
enerzijds de dringende waarvan het bestuur op het ogenblik van de ingreep niet op de hoogte is, en
anderzijds de aangekondigde werken aan het openbaar domein waarvan de aanvragen in een
maandelijks overleg met alle betrokken nutsmaatschappijen besproken worden (uitbreiding
verkavelingen, leidingen, enz.).
Er kunnen zich echter twee problemen stellen: ten eerste is het niet altijd mogelijk een duidelijke
plaatsbeschrijving op te maken waaruit de noodzakelijke herstellingen blijken, ten tweede wordt er
vaak gewerkt met onderaannemers waardoor het achteraf soms moeilijk te achterhalen is wie
verantwoordelijk is voor de schade.
Er bestaat wel een retributiereglement voor het openbreken van openbaar domein, maar een goede
samenwerking met de verschillende nutsmaatschappijen is noodzakelijk om te kunnen blijven ijveren
naar een betere kwaliteit van de werken.
De burger kan telefonisch, schriftelijk of via email terecht bij de dienst Openbare Werken die toezicht
houdt op de uitvoering van de werken. Het wordt aangeraden om vaststellingen van schade zo snel
mogelijk aan deze dienst te melden zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden en de
kosten voor herstelling eventueel kunnen verhaald worden op de betrokken maatschappij(en).

38/4. Sneeuwballen
Onze gemeente is in de voorbije periode op een gênante manier in het nieuws gekomen: met het
sneeuwballenverbod. Ook het college was verrast. Intussen werd het politiereglement doorgenomen en
werden er nog passages gevonden over spel in de publieke ruimte die de wenkbrauwen doen fronsen.
Daarom wil men weten hoe wij als gemeenschap kijken naar het spel van kinderen, hoeveel kansen wij
willen geven, of wij kinderen en jongeren als een gevaar zien, en of de angst van volwassenen een
criterium is om reglementering te maken.
De burgemeester reageerde in het Nieuwsblad dat er geen nultolerantie is, maar dat men het bewuste
artikel ook niet zal verwijderen uit het politiereglement. Er wordt voorgesteld om dat wel te doen. Het
is overbodig en contraproductief. Het zet de deur open naar willekeur.
Daarom wordt er voorgesteld om in een gemeentecommissie het politiereglement af te toetsen aan het
charter ‘goe gespeeld’ van de jeugdbewegingen.
De burgemeester antwoordt dat het gemeentebestuur kinderen alle kansen wil geven en dat angst
natuurlijk geen goed criterium is om reglementering op te leggen. Uiteraard wordt kinderen, jongeren
(en ook ouderen) hun sneeuwpret gegund.
Ten eerste bestaat er in Kortenberg geen algemeen sneeuwballenverbod. Ook niet in het
politiereglement. Er staat wel een passage in het politiereglement over het gooien van sneeuwballen op
de openbare weg. Maar dat is al iets helemaal anders.
Ten tweede wordt de burgemeester in Het Nieuwsblad letterlijk als volgt geciteerd: “Ik weet nog maar
pas van het bestaan van de regel. Of hij nuttig is zullen we in de toekomst evalueren.” Het woord
‘evalueren’ houdt in dat er zal onderzocht worden of die bepaling behouden wordt of niet. Dat is dus
helemaal iets anders dan de bewering dat hij zou gezegd hebben dat het bewuste artikel niet zal
verwijderd worden uit het politiereglement.
Een bepaalde fractie pleit voor de schrapping van het artikel, maar de volledige tekst van dat artikel
heeft te maken met alle voorschriften die moeten worden nageleefd bij sneeuw en ijzel, inclusief het
ruimen van sneeuw op de voetpaden, het verbod op schadelijke producten bij sneeuwbestrijding en het
maken van glijbanen op de openbare weg. Het zou geen goed idee zou zijn om dat allemaal te
schrappen. Het verbod om sneeuwballen te gooien op de openbare weg is natuurlijk niet bedoeld om
kinderen onschuldige sneeuwpret te ontzeggen, maar om te verhinderen dat personen die slecht te been
zijn tegen hun wil met sneeuwballen worden bekogeld of dat, bv., sneeuwballen op voorruiten van
voorbijrijdende auto’s worden gegooid. Er is in de 25 jaar dat de burgemeester in de gemeenteraad zit

nog nooit een probleem geweest met de toepassing van dit reglement en bij de politie kan men zich
niet herinneren dat er ooit één pv is uitgeschreven. Maakt men dan eigenlijk niet een probleem van wat
géén probleem is?
Het college is geen voorstander van impulsreacties die het gevolg zijn van incidenten of – zoals in dit
geval – vermeende incidenten. Dit gebeurt te vaak. Er komt iets in het nieuws en politici staan klaar
om mee de dagschotel warm te houden. Het college is eerder voorstander van een systematische en
grondige aanpak. In het beleidsplan, dat momenteel wordt uitgewerkt, zal daarom een systematische
lectuur van het politiereglement voorgesteld worden rond een aantal belangrijke thema’s zoals bv.
horeca, evenementen, overlast en GAS-boetes. Het is best mogelijk dat in die context ook de
sneeuwballenpassus wordt herschreven. Dat is net wat er bedoeld wordt met ‘evalueren’. Op het
gepaste moment zal over de herziening van het politiereglement van gedachten worden gewisseld in
de gemeenteraadscommissie of op de gemeenteraad.

38/5. Sneeuwruimen
Naar aanleiding van de sneeuwperikelen werden er zeer concrete vragen van burgers ontvangen.
Zo wil men weten wat de prioriteiten zijn bij het sneeuwruimen, of het STOP-principe wordt gevolgd
en wat de prioriteiten zijn voor de fietspaden.
De prioriteiten lijken schoolomgevingen en het ziekenhuis maar toch werd op een bepaald moment
vastgesteld dat op de Leuvensesteenweg aan Sint Jozef het fietspad aan de kant van de villa’s was
geruimd, maar niet aan de kant van de kliniek. Dat is nochtans het pad dat de patiënten volgen
wanneer ze te voet naar het centrum wandelen. Er wordt gevraagd waarom die keuze gemaakt werd.
Ook wenst men te weten waarom sommige wegen niet worden gestrooid want tijdens de eerste week
zijn een aantal wegen niet gestrooid of geruimd waardoor ze bij nieuwe sneeuwval almaar gladder
werden.
Daarnaast wordt er gevraagd of er niet kan samengewerkt worden met landbouwers om de sneeuw te
ruimen, zoals men in een aantal andere gemeenten doet.
De schepen van Wegen en Waterlopen antwoordt dat niet het STOP-principe gevolgd wordt maar wel
het BPOST-principe: eerst bruggen vrij maken, dan wegen voor privéverkeer, dan openbaar vervoer,
dan stappen en trappen. Een aantal wegen staat niet op de prioriteitenlijst (bv. doodlopende straten) en
zullen dus niet geruimd worden, het is trouwens onmogelijk om overal tegelijk de wegen vrij te
maken.
Iedereen is verantwoordelijk voor het vrijmaken van zijn eigen stoep en het is het gewest, dat hiervoor
een privé-aannemer inhuurt, dat onder meer verantwoordelijk is voor het fietspad gelegen tegenover
het ziekenhuis.
De schepen merkt ook op dat het voor de eerste maal gelukt is om de fietspaden langsheen de HSTroute en in de Zavelstraat sneeuwvrij te maken en dat er zal onderzocht worden of er nog meer
inspanningen mogelijk zijn met betrekking tot het berijdbaar houden van fietspaden, dit in eigen
beheer of door uitbesteding. Hierbij uiteraard rekening houdend met de schadelijke invloed van het
gebruik van wegenzout op het milieu.
Ten slotte wordt er gemeld dat de gemeente Kortenberg, als één van de initiatiefnemers, reeds drie jaar
werkt met een aannemer waarvan de strooiploegen bestaan uit landbouwers.

De punten 38/6 en 38/7 worden samen behandeld.

38/6. De toekomstige tram
De voorbije weken werd via de media vernomen dat de Lijn haar plannen om een sneltram van Brussel
naar Heist-Op-den-Berg wou aftoetsen. Ook kon de visie van de schepen van Ruimtelijke Ordening in
Het Nieuwsblad gelezen worden.

Politiekers mogen natuurlijk hun persoonlijke of partijgebonden mening of visie hebben en die ook
bekendmaken, maar toch vindt men dat er wel een verschil is als men als schepen geciteerd wordt (Het
Nieuwsblad van 11 januari 2013).
Er wordt gevraagd of de mening van de schepen van Ruimtelijke Ordening ook die van het ganse
bestuur is en op wat de schepen zich baseert om te stellen dat er voor deze (of andere tramlijnen
dichterbij huis) geen draagvlak is bij de bewoners noch bij het bestuur.
Men is het er ook mee eens dat de bestaande bus -en treinverbindingen eerst kwalitatief en kwantitatief
moeten geoptimaliseerd worden, maar er wordt gevraagd of er toch niet met z’n allen moet nagedacht
worden over hoe het volume wagens richting Brussel kan verminderd worden en hoe bepaalde
denkpistes (bv. sneltrams) een serieuze kans kunnen gegeven worden.
Daarom vraagt men of dit het onderwerp kan zijn voor een commissie Mobiliteit waarop, goed
geïnformeerd, kan meegedacht worden, en kan gehoord worden waarom het bestuur bepaalde keuzes
maakt.
38/7. Inspraak plan MER Mobiliteitsvisie De Lijn – sneltramlijn Heist o/d Berg – Brussel (met
mogelijke tracés door Kortenberg)
In de pers werd een reactie van de schepen van Ruimtelijke Ordening vernomen met betrekking tot
een mogelijk sneltram-project.
In zijn reactie verklaart hij onder meer dat het project geen draagvlak kent bij de inwoners en het
gemeentebestuur.
Daarom wordt er gevraagd op welke manier de schepen zijn oor te luisteren heeft gelegd bij de
inwoners van Kortenberg om te concluderen dat er geen draagvlak is voor een project waarvan zelfs
de grote lijnen nog niet vastliggen, maar waarvoor integendeel suggesties werden gevraagd voor
verder onderzoek. Zo is er bijvoorbeeld geen informatiemoment bekend zoals die wel in Keerbergen
heeft plaatsgevonden en massaal werd bijgewoond,
Eveneens wil men weten hoe het gemeentebestuur heeft geprofiteerd van de kans om suggesties te
doen voor verder onderzoek in de binnenkort startende planningsfase om uit dit project zo veel
mogelijk voordelen te halen voor de verbetering van het openbaar vervoer vanuit en naar Kortenberg,
en vraagt men het openbaar maken van de door het gemeentebestuur ingediende reactie via de
gemeentewebsite zoals in de gemeenten Keerbergen en Heist op den Berg, met een opmerkelijke
burgerparticipatie hierrond (zie Charter voor de Toekomst van Kortenberg).
Ook wordt er gevraagd of er gedacht is aan het laten onderzoeken van de in de kennisgevingsnota
vermelde mogelijkheid om met een “light rail” de capaciteit te verhogen van de bestaande spoorlijn
Brussel-Leuven, wat een beduidende verbetering kan opleveren in het reizigerscomfort en dus de
aantrekkelijkheid van dit vervoer in de piekuren zal stimuleren, of er suggesties zijn gedaan om
alternatieve tracés te onderzoeken die de belangrijke natuurwaarde van het Silsombos niet aantasten,
en zo ja, welke.
Tenslotte wil men weten of er is gedacht aan het laten onderzoeken van mogelijke opportuniteiten
voor het ontlasten van de N2 / Leuvensesteenweg, en of er formeel is geprotesteerd tegen de hoogst
ongelukkige timing van dit openbaar onderzoek tussen de verkiezingen en het aantreden van de
nieuwe besturen.
Een bepaalde fractie zou graag een uitgebreide en vlot begrijpelijke notulering van de antwoorden in
het verslag van de gemeenteraad zien, in lijn met het Charter voor de Toekomst van Kortenberg.
Een begrijpelijke en informatieve tekst voor de inwoners van Kortenberg.
De schepen van Ruimtelijke Ordening antwoordt dat de mobiliteitsvisie van De Lijn (onder meer de
zoekzone door Silsombos) op 12 november 2012 werd voorgelegd aan de Milieuadviesraad. Hier
bleek er echter geen draagvlak voor dit project, evenmin bij de landbouwers, die ook
vertegenwoordigd zijn in de Milieuadviesraad en die zich ernstige vragen stellen bij het economisch
effect naar aanleiding van het doorsnijden van hun gronden of het gebruik van hun gronden als
mogelijke compensatie voor een tracé door Silsombos.
Dit punt werd opnieuw geagendeerd op de Milieuadviesraad van 12 december 2012 en het openbaar
onderzoek werd afgesloten in januari 2013.

Ondertussen werd er een email ontvangen van het kabinet van minister Bourgeois waaruit bleek dat er,
na overleg met de betrokken gemeenten, niemand vragende partij was voor deze tramverbinding.
Na het ingewonnen advies van de Milieuadviesraad, de landbouwers en de natuurverenigingen zal het
schepencollege unaniem, onder meer wegens de enorme verstoring, een negatief advies afleveren over
een tracé door natuurgebied.
De Lijn zal op 22 februari 2013 een toelichtingsmoment organiseren over dit dossier.
De burgemeester benadrukt wel dat dit een openbaar onderzoek was om de voorwaarden op te leggen
in de PLAN-MER-studie. Het gaat dus om een milieuadvies en het betreft nog geen mobiliteitsdossier.
De burgemeester voegt hier aan toe hoe er met de Chartertoets gewerkt wordt.
Kortenberg wenst te werken met een bestuursmodel van coproductie tussen ‘bestuur’ en ‘inwoners’.
Dat betekent niet dat elke individuele beslissing kan en zal voorgelegd worden aan elke individuele
inwoner. Dat betekent wel dat bij het ontwikkelen van de beleidsvisie en de beleidsplannen, ingezet
wordt op overleg en samenspraak.
Er zijn zeker enkele gevaarlijke valkuilen die moeten vermeden worden bij het experimenteren met
een model van bestuurlijke coproductie:
1.
geen onrealistische verwachtingen opwekken of koesteren;
2.
geen publicitaire stunt voor politieke partijen of voor woordvoerders van verenigingen of
comités;
3.
geen luidspreker voor onverwerkte ego’s (zowel vanuit de overheid als vanuit de inwoners);
4.
geen vrijblijvende discussies zonder ondersteuning of voorbereiding;
5.
geen babbelbox zonder conclusies of opvolging.
Een beleidsmodel van coproductie is niet van toepassing op alle types van besluitvorming. Zo is het
niet wenselijk en niet haalbaar om coproductie te introduceren bij het al dan niet toekennen van
stedenbouwkundige vergunningen, het bepalen van het lestijdenpakket in het onderwijs, het vaststellen
van belastingvoeten of het opstellen van een financiële meerjarenplanning.
Maar coproductie kan wel degelijk werken in een aantal belangrijke beleidscontexten.
Bij de voorbereiding van beleidsplanning werkt een participatieve aanpak zeker. Dit kon in
Kortenberg ervaren worden bij het opstellen van het vrijetijdsbeleidsplan, waarbij de diverse
beleidssectoren die met vrije tijd te maken hebben (cultuur, sport, jeugd, senioren) werden
geïntegreerd. Die aanpak zal zeker herhaald worden bij het opstellen van het nieuwe
vrijetijdsbeleidsplan voor de komende bestuursperiode + in andere beleidssectoren.
Een beleidsmodel van coproductie is zeker ook mogelijk en wenselijk bij visievorming op
middellange en lange termijn. In de sociale sector en in het onderwijs noemt men dat ‘intervisie’:
betrokkenen uit de hele sector wisselen hun ervaringen, hun problemen en hun oplossingsstrategieën
uit, om zo te komen tot een gestoffeerde en gedragen visie.
Beleidscoproductie is zeker een nuttig instrument voor de toetsing van vooropgestelde doelen en
wederzijdse engagementen. Het Charter voor de Toekomst van Kortenberg voorziet daarom ook een
Chartertoets, een evaluatiemoment om na te gaan of een algemeen of sectorieel beleidsplan
overeenstemt met de grondbeginselen van het Charter of niet. Ook dat engagement zal het nieuwe
gemeentebestuur nakomen. Er komt een Chartertoets voor het nieuwe beleidsplan. Hoe die toets
precies georganiseerd wordt, zal bepaald worden in overleg met de Charterstuurgroep en de
Chartergroep die het nieuwe Charter heeft geschreven.
Ten slotte lijkt een model van coproductie ook perfect mogelijk te zijn voor projecten die specifiek
toegespitst worden op bepaalde doelgroepen, wijken of beleidsdomeinen.
De vraagsteller stelde zich helemaal te kunnen vinden in de voorgestelde benadering.

39.

Verslag d.d. 3 december 2012

Gelet op de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen

Besluit: Met 24 stemmen voor
Het verslag van de vorige vergadering d.d. 3 december 2012 wordt goedgekeurd.

40.

Verslag d.d. 2 januari 2013

Gelet op de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Jana Nevens, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met 24 stemmen voor
Het verslag van de vorige vergadering d.d. 2 januari 2013 wordt goedgekeurd.
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