ZITTING VAN 4 MAART 2013
AANWEZIG: Chris Taes burgemeester-voorzitter; Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens,
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OPENBARE ZITTING

1.

Mededeling geldigverklaring verkiezingen leden Politieraad

De gemeentesecretaris geeft lezing van het besluit van de bestendige deputatie van de provincieraad
van Vlaams-Brabant van 24 januari 2013 houdende geldigverklaring van de verkiezing van de leden
van de Politieraad die heeft plaatsgehad op 2 januari 2013.
580.81

2.

Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 31.01.2013

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. 31.01.2013
Kastoestand op:
31.01.2013

A. Synthesebalans algemene rekening
Algemeen totaal

127.693.181,56 EUR

B. Detail van de rekeningen klasse 5
B1 : financiële rekeningen
B2 : interne fin.rekeningen
Globaal saldo

15.865.112,76 EUR
-406.432,46 EUR
15.458.680,30 EUR

C. Detail van de rekeningen klasse 5
C1 : individuele rekeningen
C2 : interne indiv.rekeningen
D. Synthese – controletabel:
E. Echtverklaring door ontvanger

15.865.112,76 EUR
-406.432,46 EUR
OK
06.02.2013

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
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

15.865.112,76 EUR
696.401,07 EUR
21.762,26 EUR
207.741,72 EUR
2.068,64 EUR
1.513,48 EUR
94.440,91 EUR
656.846,62 EUR
0,00 EUR
2.911.412,27 EUR
0,00 EUR
630.000,00 EUR
2.305.000,00 EUR
0,00 EUR
2.035.786,44 EUR
0,00 EUR
2.022.360,83 EUR
0,00 EUR
130.533,70 EUR
4.016.318,54 EUR

ING Flexibonus Account 6
Postchequerekening
Kas van de ontvanger
Kassa burgerzaken
Kassa ROS
Kassa Milieu
Kassa Balie/Onthaal
Kassa Vrije Tijd

130.000,00 EUR
669,52 EUR
991,57 EUR
481,94 EUR
185,79 EUR
82,35 EUR
300,00 EUR
215,11 EUR

474.33

3.

Budget 2013: bijzonder krediet

Gelet op art 157 van het gemeentedecreet, dat bepaalt dat, in dwingende en onvoorziene
omstandigheden waarbij het geringste uitstel onbetwistbare schade zou veroorzaken, het college van
burgemeester en schepenen op eigen verantwoordelijkheid in uitgaven kan voorzien zonder
voorafgaande budgetwijziging; en de desbetreffende artikelen van het Algemeen Reglement op de
gemeentelijke comptabiliteit (A.R.G.C.);
Overwegende dat na de hevige vriesperiode van januari heel wat schade werd vastgesteld aan
geasfalteerde straten;
Overwegende dat er dringend herstellingswerken dienen uitgevoerd te worden in de Kruisstraat en de
Nederokkerzeelsesteenweg om bijkomende schade te voorkomen;
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 20 februari 2013 houdende de toewijzing van de
studie voor dringende herstellingen in geasfalteerde straten, nl. de Kruisstraat en de
Nederokkerzeelsesteenweg;
Overwegende dat er op artikel 421/140/06 voldoende krediet beschikbaar is voor het uitvoeren van
deze studieopdracht;
Overwegende dat er nog geen budget voor het uitvoeren van de eigenlijke herstellingswerken zelf voor
het dienstjaar 2013 werd goedgekeurd in 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, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met 24 stemmen voor
Onder voorbehoud van goedkeuring door de hogere overheid wordt volgend krediet ingeschreven op
het budget 2013:
Te verhogen kredieten:
Gewone uitgaven:
Art. 421/140/06: Prestaties van derden voor de wegen en waterlopen
50.000,00 EURO
472.2

4.

Kerkfabrieken: jaarrekening 2012

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 , gewijzigd bij decreet van 06 juli 2012, betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van 13 oktober 2006, gewijzigd bij besluit van 14 december 2012, van de
Vlaamse regering houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de
erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;

Gelet op de individuele jaarrekening 2012 van de verschillende kerkfabrieken van Kortenberg,
Everberg, Erps, Kwerps en Meerbeek;
Gelet op de toelichting die bij de jaarrekeningen werd verschaft tijdens het overleg van het CKB met
het schepencollege op 30 januari 2013;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna Outtier-Vannerem, 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, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen
- onthouden zich: Bart Nevens, Erwin Cleopater
Besluit:
a) Met 22 stemmen voor en 2 onthoudingen wordt aan de jaarrekening 2012 van kerkfabriek St.Amandus-Erps een gunstig advies verleend, met - in de exploitatie een overschot van 12.014,16 euro
- bij de investeringen een overschot van 1.018,26 euro
b) Met 22 stemmen voor en 2 onthoudingen wordt aan de jaarrekening 2012 van kerkfabriek St.Martinus en St.-Lodewijk-Everberg een gunstig advies verleend, met - in de exploitatie een tekort van
1.948,41 euro
- bij de investeringen geen overschot of tekort
c) Met 22 stemmen voor en 2 onthoudingen wordt aan de jaarrekening 2012 van kerkfabriek O.-L.Vrouw-Kortenberg een gunstig advies verleend, met - in de exploitatie een overschot van 53.056,29
euro
- bij de investeringen geen overschot of tekort
d) Met 22 stemmen voor en 2 onthoudingen wordt aan de jaarrekening 2012 van kerkfabriek St.Pieter-Kwerps een gunstig advies verleend, met - in de exploitatie een overschot van 13.643,63 euro
- bij de investeringen geen overschot of tekort
e) Met 22 stemmen voor en 2 onthoudingen wordt aan de jaarrekening 2012 van kerkfabriek St.Antonius-Meerbeek een gunstig advies verleend, met - in de exploitatie een overschot van 8.883,75
euro
- bij de investeringen een overschot van 10.689,02 euro
185.3:471

5.

Erfpachtovereenkomst kapel kruispunt Frans Mombaersstraat – Curegemstraat

Gelet op de kapel, gelegen Frans Mombaersstraat +10, kadastraal gekend onder afdeling 2, sectie B,
nr. 102s;
Overwegende dat deze kapel, eigendom van Bart Roels en Patricia Vervecken, Frans Mombaersstraat
6 te 3071 Erps-Kwerps, gelegen is op het kruispunt Frans Mombaersstraat – Curegemstraat;
Overwegende dat ze, alhoewel niet opgenomen in de inventaris van het bouwkundig Erfgoed, toch
behoort tot het waardevol niet-beschermd erfgoed;
Overwegende dat ze deel uitmaakt van het straatbeeld;
Overwegende echter dat de kapel zich in zeer slechte staat bevindt;
Overwegende dat een goed beheer nodig is om er de volgende generaties nog van te kunnen genieten;
Overwegende dat het aangewezen is dat de gemeente het beheer van de kapel op zich neemt;
Overwegende dat er daarom een juridische overeenkomst dient afgesloten te worden tussen de
eigenaars en het gemeentebestuur;
Overwegende dat de eigenaars ermee akkoord gaan om de kapel in erfpacht te geven voor 99 jaar;

Gelet op het hypothecair getuigschrift, op het uittreksel van de kadastrale legger en het bodemattest;
Gelet op de ontwerpakte van erfpacht, opgesteld door notaris Mariëns te Kortenberg;
Gelet op het krediet dat voorzien is op art. 124 01/125-06 van de gewone dienst;
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, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met 24 stemmen voor
De ontwerpakte, opgesteld door notaris Mariëns, Dr. V. De Walsplein 26 te 3070 Kortenberg, waarbij
voorgesteld wordt het perceel met kapel, afdeling 2, sectie B nr. 102s met een oppervlakte van 18 ca
door de gemeente voor een periode van 99 jaar in erfpacht te nemen, wordt goedgekeurd.
Dit perceel wordt in erfpacht genomen tegen een éénmalige pachtprijs van één euro. Daar het
gemeentebestuur de verplichting heeft de kapel voor openbaar nut te onderhouden en zo nodig te
renoveren, is geen verdere vergoeding verschuldigd.
De akte zal verleden worden voor notaris Mariëns te Kortenberg. De burgemeester, bijgestaan door de
secretaris, zal voor de gemeente optreden.
57:506.102

6.

Aanvullende politieverordening op het wegverkeer: kennisneming omzendbrief en overdracht
bevoegdheid aan het schepencollege

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, in verband met de gemeentelijke
aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer;
Overwegende dat er in de bespreking van het mobiliteitsoverleg dd. 5 december 2012 positief
gereageerd werd op het voorstel van een delegatiebesluit om het aanbrengen van nieuwe signalisatie
efficiënter te laten verlopen;
Overwegende dat het schepencollege in zitting van 13 februari positief is over het voorstel in verband
met het opmaken van een delegatiebesluit;
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, Roger Broos, Katrijn Willems,
René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Erwin Cleopater, Marinus
van Greuningen
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Mia Brumagne, Silke Cuypers
Besluit: Met 21 stemmen voor en 3 onthoudingen

Art. 1: - De bevoegdheid voor het vaststellen van de aanvullende reglementen op de politie van het
wegverkeer, wordt toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.
Art. 2.: - Dit reglement zal overgemaakt worden aan de afdeling Beleid en Mobiliteit en
Verkeersveiligheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.
581.15

7.

Asfalteren Kwerpsebaan. Meerwerken. Eindafrekening

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, §
2, 2° b;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 3, § 1;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26
september 1996, en latere wijzigingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 16.04.2012 betreffende de goedkeuring van de lastvoorwaarden, gunningswijze en raming voor de “asfalteringswerken Kwerpsebaan” waarbij de werken
geraamd werden op 103.890,60 euro (incl. herzieningen en 21 % btw);
Gelet op de schepencollegebeslissing d.d. 09.05.2012 waarbij de gunning van de herhalingsopdracht
“asfalteringswerken Kwerpsebaan” betekend werd aan de bvba Liema, Ambachtenlaan 42 te 3300
Tienen tegen de voorwaarden vermeld in de offerte van de inschrijver, zijnde 103.890,60 euro (incl.
herzieningen (8 %) en 21 % btw);
Gelet op de schepencollegebeslissing d.d. 12.12.2012 waarbij een reeks meerwerken werden
goedgekeurd voor een totaal bedrag van 6.991,24 euro (excl. btw);
Overwegende dat tijdens de asfalteringswerken profileringswerken noodzakelijk waren om de
niveauverschillen tussen de nieuwe straatgoten en de bestaande wegbedekking te overbruggen;
Overwegende dat de kostprijs van deze profileringswerken 25.949,05 euro (excl. btw) bedraagt;
Overwegende dat van deze profileringswerken nog een bedrag van 22.144,93 euro (excl. btw) dient
goedgekeurd te worden;
Overwegende dat het totaal bedrag van de meerwerken meer dan 10 % hoger ligt dan het gunningsbedrag;
Gelet op het eindafrekeningdossier, opgesteld door het studiebureau Technum;
Gelet op het proces-verbaal van voorlopige oplevering d.d. 01.10.2012;
Gelet op het krediet dat voorzien is op art. 421 06/731/60/2011 van formulier T;
Gelet op het visum nr. 2013/22 d.d. 20.02.2013;
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, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met 24 stemmen voor
De meerwerken inzake de profileringswerken (deel) in het dossier “asfalteren Kwerpsebaan” worden
goedgekeurd voor een bedrag van 22.144,93 euro (excl. 21% btw) of 26.795,37 euro (incl. 21 % btw).

De eindafrekening “asfalteringswerken Kwerpsebaan” wordt als volgt goedgekeurd:
- gunning:
79.500,00 euro
- werken in meer:
+
29.136,17 euro
Uitgevoerde werken:
108.636,17 euro
- herzieningen:
+
9.427,45 euro
118.063,62 euro
- btw 21 %:
+
24.793,36 euro
Eindtotaal:
142.856,98 euro
De kosten voor deze werken mogen afgenomen worden van het krediet dat voorzien is op art. 421
06/731/60/2011 van formulier T.
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- bvba Liema, Ambachtenlaan 42, 3300 Tienen
- Studiebureau Technum, Ilgatlaan 23, 3500 Hasselt
- Interleuven, veiligheidscoördinator, Brouwersstraat 6, 3000 Leuven.
865.1

8.

Raadscommissies: samenstelling

Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid art.39 betreffende de oprichting van raadscommissies;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 3 september 2007, waarbij in de oprichting van vijf raadscommissies wordt voorzien die
telkens bestaan uit acht leden;
Overwegende dat het gemeentedecreet bepaalt dat de mandaten in iedere commissie evenredig dienen
verdeeld te worden over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld op basis van de
voordrachten die worden ingediend door de fracties;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 04 februari 2013 waarbij de artikelen 36, 37 en 38
werden gewijzigd;
Overwegende dat de vertegenwoordiging (conform systeem Dhondt) in elke raadscommissie als volgt
wordt onderverdeeld:
3 CD&V – 3 N-VA - 1 open vld - 1 groen;
Overwegende dat de niet vertegenwoordigde fracties (voor u en sp.a) een afgevaardigde met
raadgevende stem kunnen voordragen;
Overwegende dat het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad voorziet dat de fracties per
effectief lid ook een plaatsvervanger kunnen aanduiden die de effectieve collega vervangt als deze
verhinderd is;
Overwegende dat elke fractie voor elke commissie een kandidaat-voorzitter en kandidaatondervoorzitter mag voordragen;
Overwegende dat de burgemeester of schepenen geen voorzitter kunnen zijn van de
gemeenteraadscommissies;
Overwegende dat voor volgende gemeenteraadscommissies commissieleden moeten worden
aangesteld:
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;
Overwegende dat de akte van voordracht van de kandidaat-commissieleden ondertekend is door een
meerderheid van de leden van de fractie waar de kandidaat-commissieleden deel van uitmaken (indien
de fractie slechts uit een of twee verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van een lid);

Overwegende dat de aanstellingen van kracht zijn tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de
gemeenteraad;
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor:
1. raadscommissie financiën
Fractie

Leden

Plaatsvervangers

CD-V

René De Becker

Kristien
Goeminne
Julia De Coster
Francis Peeters

N-VA

Open vld
groen
sp.a(raadgevende
stem)
voor u
(raadgevende
stem)

Koen Van Roey
Myriam Van
Tricht
Tom Jespers
Erwin Cleopater
Melody
Debaetselier
Stef Ryckmans
Mia Vandervelde
Roger Broos

Kandidaatvoorzitter

Kandidaatondervoorzitter
René De Becker

Jana Nevens
Jana Nevens
Jana Nevens

Tom Jespers

Willy Trappeniers
Mia Brumagne

Stef Ryckmans
Mia Vandervelde

Stef Ryckmans
Mia Vandervelde

Kandidaatvoorzitter
Francis Peeters

Kandidaatondervoorzitter

Marinus van
Greuningen

2. raadscommissie sport, jeugd, senioren en cultuur
Fractie

Leden

Plaatsvervangers

CD&V

Francis Peeters
Myriam Van
Tricht
Koen Van Roey

René De Becker
Julia De Coster

N-VA

open vld
groen
sp.a(raadgevende
stem)
voor u
(raadgevende
stem)

Jana Nevens
Tom Jespers
Melody
Debaetselier
Willy Trappeniers
Silke Cuypers
Roger Broos

Alexandra
Thienpont
Erwin Cleopater
Erwin Cleopater
Erwin Cleopater
Ann Van de
Casteele
Mia Vandervelde

Jana Nevens

Willy Trappeniers

Willy Trappeniers

Silke Cuypers

Silke Cuypers

Marinus van
Greuningen

3. raadscommissie ruimtelijke ordening, openbare werken, lokale economie en mobiliteit
Fractie

Leden

Plaatsvervangers

CD&V

René De Becker
Myriam Van
Tricht

Francis Peeters
Ann OuttierVannerem

Kandidaatvoorzitter

Kandidaatondervoorzitter
Myriam Van
Tricht

N-VA

Julia De Coster
Erwin Cleopater
Tom Jespers
Jana Nevens

open vld
groen
sp.a(raadgevende
stem)
voor
u(raadgevende
stem)

Katrijn Willems
Mia Brumagne
Roger Broos

Koen Van Roey
Melody
Debaetselier
Melody
Debaetselier
Melody
Debaetselier
Stef Ryckmans
Mia Vandervelde

Erwin Cleopater

Katrijn Willems
Mia Brumagne

Katrijn Willems
Mia Brumagne

Kandidaatvoorzitter
Julia De Coster

Kandidaatondervoorzitter

Marinus van
Greuningen

4. raadscommissie sociaal beleid en leefmilieu
Fractie

Leden

Plaatsvervangers

CD&V

Julia De Coster
René De Becker

Koen Van Roey
Kristien
Goeminne
Myriam Van
Tricht
Tom Jespers

Francis Peeters
NV-A

Open vld
groen
sp.a(raadgevende
stem)
Voor
u(raadgevende
stem)

Melody
Debaetselier
Jana Nevens
Erwin Cleopater
Ann Van de
Casteele
Mia Vandervelde
Roger Broos

Tom Jespers
Tom Jespers
Katrijn Willems
Silke Cuypers

Melody
Debaetselier

Ann Van de
Casteele
Mia Vandervelde

Ann Van de
Casteele
Mia Vandervelde

Marinus van
Greuningen

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 waar de fractievoorzitters (of hun afgevaardigden) ambtshalve deel van uitmaken.
Fractie

Leden

Plaatsvervangers

CD&V

Koen Van Roey

Ann OuttierVannerem
Francis Peeters
Myriam Van
Tricht
Jana Nevens
Jana Nevens
Jana Nevens

René De Becker
Julia De Coster
NV-A

Open vld
groen

Erwin Cleopater
Tom Jespers
Melody
Debaetselier
Katrijn Willems
Mia Vandervelde

Stef Ryckmans
Mia Brumagne

Kandidaatvoorzitter
Koen Van Roey

Kandidaatondervoorzitter

Erwin Cleopater

Katrijn Willems
Mia Vandervelde

Katrijn Willems
Mia Vandervelde

sp.a(raadgevende
stem)
Voor
u(raadgevende
stem)

Roger Broos
Marinus van
Greuningen

Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor de aanstelling van de voorzitter en ondervoorzitter
van elke commissie:
Besluit :
Artikel 1: Worden verkozen verklaard als lid van de gemeenteraadscommissie financiën:
Effectieve leden
René De Becker
Koen Van Roey
Myriam Van Tricht
Tom Jespers
Erwin Cleopater
Melody Debaetselier
Stef Ryckmans
Mia Vandervelde

plaatsvervangers
Kristien Goeminne
Julia De Coster
Francis Peeters
Jana Nevens
Jana Nevens
Jana Nevens
Willy Trappeniers
Mia Brumagne

Leden met raadgevende stem
Roger Broos
Marinus van Greuningen
Met 15 stemmen wordt Tom Jespers aangeduid als voorzitter van de raadscommissie financiën.
(Stef Ryckmans en Mia Vandervelde kregen elk 4 stemmen , er was 1 ongeldige stem)
Met 15 stemmen wordt René De Becker aangeduid als ondervoorzitter van de raadscommissie
financiën. (Stef Ryckmans en Mia Vandervelde kregen elk 4 stemmen , er was 1 ongeldige stem)
Artikel 2: Worden verkozen verklaard als lid van de gemeenteraadscommissie sport, jeugd, senioren
en cultuur:
Effectieve leden
Francis Peeters
Myriam Van Tricht
Koen Van Roey
Jana Nevens
Tom Jespers
Melody Debaetselier
Willy Trappeniers
Silke Cuypers

plaatsvervangers
René De Becker
Julia De Coster
Alexandra Thienpont
Erwin Cleopater
Erwin Cleopater
Erwin Cleopater
Ann Van de Casteele
Mia Vandervelde

Leden met raadgevende stem
Roger Broos
Marinus van Greuningen
Met 15 stemmen wordt Francis Peeters aangeduid als voorzitter van de raadscommissie sport, jeugd,
senioren en cultuur. (Willy Trappeniers en Silke Cuypers kregen elk 4 stemmen , er was 1 blanco
stem)

Met 15 stemmen wordt Jana Nevens aangeduid als ondervoorzitter van de raadscommissie sport,
jeugd, senioren en cultuur. (Willy Trappeniers kreeg 3 stemmen, Silke Cuypers kreeg 5 stemmen , er
was 1 blanco stem)
Artikel 3: Worden verkozen verklaard als lid van de gemeenteraadscommissie ruimtelijke ordening,
openbare werken, lokale economie en mobiliteit:
Effectieve leden
René De Becker
Myriam Van Tricht
Julia De Coster
Erwin Cleopater
Tom Jespers
Jana Nevens
Katrijn Willems
Mia Brumagne

plaatsvervangers
Francis Peeters
Ann Outtier-Vannerem
Koen Van Roey
Melody Debaetselier
Melody Debaetselier
Melody Debaetselier
Stef Ryckmans
Mia Vandervelde

Leden met raadgevende stem
Roger Broos
Marinus van Greuningen
Met 15 stemmen wordt Erwin Cleopater aangeduid als voorzitter van de raadscommissie ruimtelijke
ordening, openbare werken, lokale economie en mobiliteit. (Katrijn Willems en Mia Brumagne
kregen elk 4 stemmen , er was 1 ongeldige stem)
Met 15 stemmen wordt Myriam Van Tricht aangeduid als ondervoorzitter van de raadscommissie
ruimtelijke ordening, openbare werken, lokale economie en mobiliteit. (Katrijn Willems kreeg 3
stemmen, Mia Brumagne kreeg 4 stemmen , er was 1 ongeldige stem en 1 blanco stem)
Artikel 4: Worden verkozen verklaard als lid van de gemeenteraadscommissie sociaal beleid en
leefmilieu:
Effectieve leden
Julia De Coster
René De Becker
Francis Peeters
Melody Debaetselier
Jana Nevens
Erwin Cleopater
Ann Van de Casteele
Mia Vandervelde

plaatsvervangers
Koen Van Roey
Kristien Goeminne
Myriam Van Tricht
Tom Jespers
Tom Jespers
Tom Jespers
Katrijn Willems
Silke Cuypers

Leden met raadgevende stem
Roger Broos
Marinus van Greuningen

Met 15 stemmen wordt Julia De Coster aangeduid als voorzitter van de raadscommissie sociaal beleid
en leefmilieu. (Ann Van de Casteele en Mia Vandervelde kregen elk 4 stemmen , er was 1 ongeldige
stem)
Met 15 stemmen wordt Melody Debaetselier aangeduid als ondervoorzitter van de raadscommissie
sociaal beleid en leefmilieu. (Ann Van de Casteele kreeg 3 stemmen, Mia Vandervelde kreeg 5
stemmen , er was 1 blanco stem)

Artikel 5: Worden verkozen verklaar als lid van de 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:
Effectieve leden
Koen Van Roey
René De Becker
Julia De Coster
Erwin Cleopater
Tom Jespers
Melody Debaetselier
Katrijn Willems
Mia Vandervelde

plaatsvervangers
Ann Outtier-Vannerem
Francis Peeters
Myriam Van Tricht
Jana Nevens
Jana Nevens
Jana Nevens
Stef Ryckmans
Mia Brumagne

Leden met raadgevende stem
Roger Broos
Marinus van Greuningen

Met 15 stemmen wordt de fractieleider van CD&V, Koen Van Roey, aangeduid als voorzitter van de
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. ( fractieleiders Katrijn Willems en Mia Vandervelde kregen elk 4 stemmen, er was 1
ongeldige stem)
Met 15 stemmen wordt de fractieleider van N-VA, Erwin Cleopater, aangeduid als ondervoorzitter van
de 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. (fractieleider Katrijn Willems kreeg 3 stemmen, fractieleider Mia Vandervelde kreeg 4
stemmen, er was 1 ongeldige stem en 1 blanco stem)
Artikel 6: Deze aanstellingen zijn van kracht vanaf heden tot de eerstvolgende volledige vernieuwing
van de gemeenteraad.
172.9

De zitting wordt vanaf 20u30 geschorst en vanaf 20u48 weer hervat, wegens de telling van de
stemmingen.

9.

Bibliotheekcommissie: aanstelling leden beheersorgaan

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het Nieuw decreet Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012;
Overwegende dat in het verleden het beheer van de gemeentelijke plaatselijke openbare bibliotheek
toevertrouwd werd aan een beheersorgaan dat bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van
stemgerechtigde afgevaardigden van de gemeenteraad en een vertegenwoordiging van gebruikers;
Overwegende dat ingevolge vernieuwing van de gemeenteraad het beheersorgaan in zijn geheel moet
vernieuwd worden;
Overwegende dat het huishoudelijk reglement bepaalt dat de oprichting van commissies bij
afzonderlijk raadsbesluit dient vastgesteld te worden;

Overwegende dat het gemeentedecreet bepaalt dat de mandaten in iedere commissie evenredig dienen
verdeeld te worden over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld op basis van de
voordrachten die worden ingediend door de fracties;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 04 februari 2013 waarbij de artikelen 36, 37 en 38
werden gewijzigd;
Overwegende dat de vertegenwoordiging in elke commissie als volgt wordt onderverdeeld:
3 CD&V – 3 N-VA - 1 open vld - 1 groen;
Overwegende dat de niet vertegenwoordigde fractie (voor u en sp.a) een afgevaardigde met
raadgevende stem kunnen voordragen;
Overwegende dat de aanstellingen van kracht zijn tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de
gemeenteraad;
Overwegende dat de akte van voordracht van de kandidaat-commissieleden ondertekend is door een
meerderheid van de leden van de fractie waar de kandidaat-commissieleden deel van uitmaken (indien
de fractie slechts uit een of twee verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van een lid);
Gelet op de voorgedragen kandidaten gemeenteraadsleden:
- Julia De Coster voor CD&V
- Francis Peeters voor CD&V
- Koen Van Roey voor CD&V
- Erwin Cleopater voor NV-A
- Tom Jespers voor NV-A
- Jana Nevens voor NV-A
- Willy Trappeniers voor Open VLD
- Mia Vandervelde voor Groen
- Roger Broos met raadgevende stem voor sp.a
- Marinus van Greuningen met raadgevende stem voor Voor U
Gelet op het voorstel van het schepencollege om acht gebruikers aan te stellen als vertegenwoordiger
van volgende doelgroepen:
1.Culturele verenigingen: cultuur-toerisme-ontspanning
2.Educatieve verenigingen volwassenen: levenslang leren, vrije tijd, sport
3. Plaatselijke scholen
4. Jeugd, gezin
5. Jongeren (afgevaardigde van de jeugdraad)
6. Erfgoed, archief en geschiedenis
7. Senioren
8. OCMW, minderheidsgroepen en allochtonen
Gelet op de stemming bij handopsteking over de afvaardiging van de doelgroepen:
- 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, Mia
Brumagne, Katrijn Willems, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom
Jespers, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
- onthouden zich: Roger Broos
Besluit:
Artikel 1: Volgende gemeenteraadsleden worden verkozen verklaard als lid van de
bibliotheekcommissie:
- voor CD&V: Julia De Coster
- voor CD&V: Francis Peeters
- voor CD&V: Koen Van Roey
- voor N-VA: Erwin Cleopater
- voor N-VA: Tom Jespers
- voor N-VA: Jana Nevens
- voor Open VLD: Willy Trappeniers
- voor Groen: Mia Vandervelde

- met raadgevende stem voor sp.a: Roger Broos
- met raadgevende stem voor Voor U: Marinus van Greuningen
Artikel 2: De raad beslist met 23 stemmen voor en 1 onthouding volgende doelgroepen af te vaardigen
en op te roepen om één vertegenwoordiger voor te dragen als effectief of plaatsvervangend lid van de
bibliotheekcommissie:
1: Culturele verenigingen: cultuur-toerisme-ontspanning
2: Educatieve verenigingen en volwassenen: levenslang leren, vrije tijd, sport
3: plaatselijke scholen
4: Jeugd , gezin
5: Jongeren (afgevaardigde jeugdraad)
6: Erfgoed, archief en geschiedenis
7: Senioren
8: OCMW, minderheidsgroepen en allochtonen
Artikel 3: Het schepencollege wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.
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10.

IWVB: goedkeuring agenda Buitengewone Algemene Vergadering van 25 maart 2013

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging “Intercommunale
voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant”, afgekort tot I.W.V.B.;
Gelet op het schrijven van 1 februari 2013 waarbij de gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen
aan de Buitengewone Algemene Vergadering van I.W.V.B. op 25 maart 2013;
Gelet op de agenda van deze Buitengewone Algemene Vergadering:
1. Benoeming nieuwe bestuurders
2. Saneringsplan I.W.V.B.
3. Synductis – toetreding
4. Mededelingen en varia;
Overwegende dat het mandaat van de vertegenwoordiger dient vastgesteld te worden;
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, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met 24 stemmen voor
Artikel 1: Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de Buitengewone Algemene
Vergadering van 25.03.2013 van I.W.V.B. wordt als volgt vastgesteld:
Goedkeuring van alle agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering:
1. Benoeming nieuwe bestuurders
2. Saneringsplan I.W.V.B.
3. Synductis – toetreding
4. Mededelingen en varia;
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan het secretariaat van I.W.V.B., p/a
TMVW, Stropkaai 1 te 9000 Gent.
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11.

IWVB: aanstelling vertegenwoordigers Buitengewone Algemene Vergadering van

25 maart 2013
Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging “Intercommunale
voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant”, afgekort tot I.W.V.B.;
Gelet op het schrijven van 1 februari 2013 waarbij de gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen
aan de Buitengewone Algemene Vergadering van I.W.V.B. op 25 maart 2013;
Gelet op het artikel 44, 1e en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
“Intergemeentelijke Samenwerking”, waarbij bepaald wordt dat de gemeentevennoten 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;
Overwegende dat derhalve voor de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 25.03.2013 een
vertegenwoordiger en plaatsvervanger dient aangeduid;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van heden houdende vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger;
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor vertegenwoordiger:
Gelet op het resultaat van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- René De Becker bekomt 15 stemmen
- Katrijn Willems bekomt 5 stemmen
- Marinus van Greuningen bekomt 3 stemmen
- aantal ongeldige stemmen: 1
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor plaatsvervangend vertegenwoordiger:
Gelet op het resultaat van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Koen Van Roey bekomt 15 stemmen
- Stef Ryckmans bekomt 4 stemmen
- Marinus van Greuningen bekomt 5 stemmen
Besluit:
Artikel 1: Met 15 stemmen voor wordt René De Becker, wonende te Leuvensesteenweg 799 te 3071
Erps-Kwerps ,aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de
Buitengewone Algemene Vergadering van I.W.V.B. op
25 maart 2013.
Artikel 2: Met 15 stemmen voor wordt Koen Van Roey, wonende te Brouwerijstraat 3 bus 2 te 3070
Kortenberg ,aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen
aan de Buitengewone Algemene Vergadering van I.W.V.B. op 25 maart 2013.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan het secretariaat van I.W.V.B., p/a
TMVW, Stropkaai 1 te 9000 Gent.
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12.

VIVAQUA: Voordracht kandidaat bestuurder

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat overeenkomstig de bepalingen van artikel 16 van de wet van 22 december 1986
betreffende de intercommunales, alle mandaten in de verschillende statutaire organen van VIVAQUA
vervallen na de Algemene Vergadering van 6 juni aanstaande en dat deze Algemene Vergadering
nieuwe titularissen van bedoelde mandaten dient aan te stellen;

Overwegende dat eventuele kandidaturen moeten gestuurd worden naar de hoofdzetel van VIVAQUA,
Keizerinlaan 17-19 te 1000 Brussel;
Overwegende dat de gemeente een kandidaat bestuurder kan voordragen die lid moet zijn van de
gemeenteraad;
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor de aanstelling van een kandidaat bestuurder:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Koen Van Roey bekomt 16 stemmen
- Ann Van de Casteele bekomt 7 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 1
Besluit:
Artikel 1: Met 16 stemmen voor wordt Koen Van Roey, wonende te Brouwerijstraat 3 bus 2 te 3070
Kortenberg, voorgedragen als kandidaat bestuurder voor VIVAQUA, 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.
901

13.

VIVAQUA: Voordracht kandidaat commissaris

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Overwegende dat overeenkomstig de bepalingen van artikel 16 van de wet van 22 december 1986
betreffende de intercommunales, alle mandaten in de verschillende statutaire organen van VIVAQUA
vervallen na de Algemene Vergadering van 6 juni aanstaande en dat deze Algemene Vergadering
nieuwe titularissen van bedoelde mandaten dient aan te stellen;
Overwegende dat eventuele kandidaturen moeten gestuurd worden naar de hoofdzetel van VIVAQUA,
Keizerinlaan 17-19 te 1000 Brussel;
Overwegende dat de gemeente een kandidaat commissaris kan voordragen die lid moet zijn van de
gemeenteraad;
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor de aanstelling van een kandidaat commissaris:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Erwin Cleopater bekomt 15 stemmen
- Willy Trappeniers bekomt 7 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 1
- Aantal blanco-stemmen: 1
Besluit:
Artikel 1: Met 15 stemmen voor wordt Erwin Cleopater, wonende te Oudstrijderslaan 26 te 3070
Kortenberg, voorgedragen als kandidaat commissaris voor VIVAQUA, 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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14.

VIVAQUA: Aanstelling vertegenwoordiger in het Vlaams gewestelijk overlegcomité

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;

Overwegende dat overeenkomstig de bepalingen van artikel 16 van de wet van 22 december 1986
betreffende de intercommunales, alle mandaten in de verschillende statutaire organen van VIVAQUA
vervallen na de Algemene Vergadering van 6 juni aanstaande en dat deze Algemene Vergadering
nieuwe titularissen van bedoelde mandaten dient aan te stellen;
Overwegende dat eventuele kandidaturen moeten gestuurd worden naar de hoofdzetel van VIVAQUA,
Keizerinlaan 17-19 te 1000 Brussel;
Overwegende dat de gemeente een vertegenwoordiger dient aan te stellen in het Vlaams gewestelijk
overlegcomité, deze persoon moet deel uitmaken van de gemeenteraad;
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor vertegenwoordiger:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Koen Van Roey bekomt 15 stemmen
- Katrijn Willems bekomt 4 stemmen
- Marinus van Greuningen bekomt 4 stemmen
- Aantal ongeldige-stemmen: 1
Besluit:
Artikel 1: Met 15 stemmen voor wordt Koen Van Roey, wonende te Brouwerijstraat 3 bus 2 te 3070
Kortenberg, aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente in het Vlaams gewestelijk
overlegcomité van VIVAQUA, 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.
901

15.

INTERLEUVEN: Goedkeuring agenda Algemene Vergadering van 27 maart 2013

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 het lidmaatschap van de gemeente bij Interleuven;
Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven;
Gelet op de uitnodiging dd. 31.01.2013 voor de Algemene Vergadering van Interleuven dd.
27.03.2013;
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet dd. 6/7/2001 voorziet dat het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld;
Overwegende dat de agenda van de Algemene Vergadering van Interleuven volgende punten bevat:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering dd. 27.06.2012
3. Benoeming bestuurders cfr. Art. 18 van de statuten
Benoeming deelnemers met raadgevende stem cfr. Art. 21 van de statuten;
Overwegende dat aan de gemeenteraad deze agendapunten werden voorgelegd;
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, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met 24 stemmen voor

Artikel 1: Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de Algemene Vergadering van
27.03.2013 van Interleuven wordt als volgt vastgesteld:
Goedkeuring van alle agendapunten van de Algemene Vergadering:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering dd. 27.06.2012
3. Benoeming bestuurders cfr. Art. 18 van de statuten
Benoeming deelnemers met raadgevende stem cfr. Art. 21 van de statuten;
Artikel 2: Het college wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing en brengt deze ter kennis aan
Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.
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16.

INTERLEUVEN: Aanstelling vertegenwoordiger Algemene Vergadering van 27 maart 2013

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 het lidmaatschap van de gemeente bij Interleuven;
Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven;
Gelet op de uitnodiging dd. 31.01.2013 voor de Algemene Vergadering van Interleuven dd.
27.03.2013;
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet dd. 6/7/2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking bepaalt dat de vertegenwoordiger van de gemeenten op de Algemene Vergadering waar
deze gemeente bij aangesloten is, aangeduid wordt door de gemeenteraad en dat deze
aanstellingsprocedure herhaald wordt voor elke Algemene Vergadering;
Overwegende dat derhalve voor de Algemene Vergadering dd. 27.03.2013 een vertegenwoordiger
dient aangeduid;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van heden houdende vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger;
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor vertegenwoordiger:
Gelet op het resultaat van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Tom Jespers bekomt 15 stemmen
- Stef Ryckmans bekomt 7 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 1
- Aantal blanco-stemmen: 1
Besluit:
Artikel 1: Met 15 stemmen voor wordt Tom Jespers , wonende te Kouterstraat 44 te 3071 ErpsKwerps, aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente op de Algemene Vergadering van
Interleuven dd. 27.03.2013.
Artikel 2: Het college wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing en brengt deze ter kennis aan
Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.
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17.

INTERLEUVEN: Aanstelling vertegenwoordiger in beheerscomité GD-PBW

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;
Gelet op artikel 2.4. van het K.B. van 3 maart 1999, laatst gewijzigd bij het K.B. van 1 april 2006
waarin Interleuven de oprichting van een Gemeenschappelijke Interne Preventiedienst is vergund;
Overwegende dat in het Beheerscomité PBW personen zetelen belast met het dagelijks beheer van de
aangesloten besturen, werknemersvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van de Federale
Overheidsdienst – Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD – WASO);
Overwegende dat er vanuit de gemeente een vertegenwoordiger in het Beheerscomité GD-PBW mag
aangeduid worden;
Gelet op de voorgedragen kandidaten als vertegenwoordiger:
Gelet op het resultaat van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Sabine Ledens bekomt 18 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 3
- Aantal blanco-stemmen: 3
Besluit:
Artikel 1: Sabine Ledens, wonende te Sijsjeslaan 38A te 3078 Everberg, wordt met 18 stemmen
aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente in het beheerscomité GD-PBW van Interleuven,
Brouwersstraat 6 te 3000 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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18.

ECOWERF: Goedkeuring agenda Algemene Vergadering van 20 maart 2013

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 opdracht-houdende vereniging EcoWerf;
Gelet op de akte van partiële splitsing door oprichting van de CVBA Interleuven dd. 15 december
2003;
Gelet op de akte van oprichting van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 7 april 2004 houdende de goedkeuring van de oprichting en van
de statuten van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;
Gelet op de uitnodiging van 17 januari 2013 voor de Algemene Vergadering van EcoWerf op 20
maart 2013, met bijhorende agenda en bijlagen;
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking bepaalt dat de vertegenwoordiger van de gemeenten op de Algemene Vergadering waar
deze gemeente bij aangesloten is, aangeduid wordt door de gemeenteraad en dat deze
aanstellingsprocedure herhaald wordt voor elke Algemene Vergadering;
Overwegende dat het artikel 44 van het van 6 juli 2001 eveneens voorziet dat tegelijkertijd het
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld;

Overwegende dat artikel 57 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking voorziet dat in geval van algehele 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 algehele 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;
Overwegende dat de agenda van de Algemene Vergadering van EcoWerf van 20 maart 2013 dan ook
volgende punten bevat:
• Aanstelling bureau van de Algemene Vergadering
• Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 21/11/2012
• Benoeming van de bestuurders en bestuurder-deskundige(n) van EcoWerf voor een periode van 6
jaar
• Benoeming van de bestuurders met raadgevende stem voor een periode van 6 jaar
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, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met 24 stemmen voor
Artikel 1: De agenda van de Algemene Vergadering van Ecowerf van 20 maart 2013:
• Aanstelling bureau van de Algemene Vergadering
• Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van 21/11/2012
• Benoeming van de bestuurders en bestuurder-deskundige(n) van EcoWerf voor een periode van 6
jaar
• Benoeming van de bestuurders met raadgevende stem voor een periode van 6 jaar,
wordt goedgekeurd.
Artikel 2 : De gemeenteraad mandateert de vertegenwoordiger om over te gaan tot de benoeming van
de bestuurders en de bestuurders met raadgevende stem van EcoWerf, intergemeentelijke vereniging
Milieubedrijf Oost-Brabant.
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 Ecowerf, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven.
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19.

ECOWERF: Aanstelling vertegenwoordiger Algemene Vergadering van 20 maart 2013

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 opdracht-houdende vereniging EcoWerf;
Gelet op de akte van partiële splitsing door oprichting van de CVBA Interleuven dd. 15 december
2003;
Gelet op de akte van oprichting van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 7 april 2004 houdende de goedkeuring van de oprichting en van
de statuten van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;
Gelet op de uitnodiging van 17 januari 2013 voor de Algemene vergadering van EcoWerf op 20 maart
2013, met bijhorende agenda en bijlagen;

Overwegende dat het artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking bepaalt dat de vertegenwoordiger van de gemeenten op de Algemene Vergadering waar
deze gemeente bij aangesloten is, aangeduid wordt door de gemeenteraad en dat deze
aanstellingsprocedure herhaald wordt voor elke Algemene Vergadering;
Gelet op de voorgedragen kandidaten als afgevaardigde:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Kristien Goeminne bekomt 15 stemmen
- Ann Van de Casteele bekomt 4 stemmen
- Roger Broos bekomt 5 stemmen
Besluit:
Artikel 1: Met 15 stemmen wordt Kristien Goeminne, wonende te Kwikstraat 38 te 3078 Everberg,
aangeduid als afgevaardigde van de gemeente om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van de
opdrachthoudende vereniging Ecowerf op 20 maart 2013.
Artikel 2: 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 Ecowerf, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven.
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20.

IGO: Goedkeuring agenda Buitengewone Algemene Vergadering van 21 maart 2013

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 van de Vlaamse minister van Binnenlandse
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, betreffende de toepassing van het decreet
van 6 juli 2001 inzake intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid de richtlijnen met betrekking
tot de toepassing van de artikelen 44 en 52 van het decreet;
Gelet op het akkoord van de gemeenteraad met de oprichting van en deelname aan de dienstverlenende
vereniging IGO Leuven;
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO Leuven op 10 maart 2004, die als
rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven;
Gelet op artikel 33 van de statuten van de dienstverlenende vereniging IGO, dat bepaalt dat de
Algemene Vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemers, die rechtstreeks
worden aangeduid door de gemeenteraden en voor de overige deelnemers door de organen die,
krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming te
beslissen. Deze benoemingsprocedure, met vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger
wordt herhaald voor elke Algemene Vergadering;
Gelet op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de intergemeentelijke
vereniging IGO, die de volgende punten omvat:
1. Welkom
2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 20 december 2012
3. Aanduiding van de leden van de Raad van Bestuur door de Algemene Vergadering van IGO
- aanvaarding van de kandidaat-bestuurders van de gemeenten
- aanvaarding van de kandidaat-bestuurders van de provincie
- verkiezing en aanvaarding van 4 bestuurders op voordracht van de OCMW’s
- verkiezing en aanvaarding van 5 bestuurders met raadgevende stem, voorgedragen door de
Gemeenten
- aanvaarding van de voorgedragen deskundigen
4. Afsluitende receptie;
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, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Besluit: Met 24 stemmen voor
Artikel 1: De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van IGO van 21 maart 2013 met
als enig agendapunten:
1. Welkom
2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering van 20 december 2012
3. Aanduiding van de leden van de Raad van Bestuur door de Algemene Vergadering van IGO
- aanvaarding van de kandidaat-bestuurders van de gemeenten
- aanvaarding van de kandidaat-bestuurders van de provincie
- verkiezing en aanvaarding van 4 bestuurders op voordracht van de OCMW’s
- verkiezing en aanvaarding van 5 bestuurders met raadgevende stem, voorgedragen door de
Gemeenten
- aanvaarding van de voorgedragen deskundigen
4. Afsluitende receptie,
wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone
Algemene Vergadering van IGO op 21 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 IGO, Aarschotsesteenweg 212 te 3010 Leuven.
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21.

IGO: Aanstelling afgevaardigde Buitengewone Algemene Vergadering van 21 maart 2013

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 van de Vlaamse minister van Binnenlandse
Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, betreffende de toepassing van het decreet
van 6 juli 2001 inzake intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid de richtlijnen met betrekking
tot de toepassing van de artikelen 44 en 52 van het decreet;
Gelet op het akkoord van de gemeenteraad met de oprichting van en deelname aan de dienstverlenende
vereniging IGO Leuven;
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO Leuven op 10 maart 2004, die als
rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven;
Overwegende dat het artikel 59 van het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking
bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de
Algemene Vergadering en dat van lid van één van de andere organen;
Gelet op artikel 33 van de statuten van de dienstverlenende vereniging IGO, dat bepaalt dat de
Algemene Vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemers, die rechtstreeks
worden aangeduid door de gemeenteraden en voor de overige deelnemers door de organen die,
krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming te
beslissen. Deze benoemingsprocedure, met vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger
wordt herhaald voor elke Algemene Vergadering;
Gelet op de voorgedragen kandidaten als afgevaardigde:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24

- Melody Debaetselier bekomt 15 stemmen
- Willy Trappeniers bekomt 4 stemmen
- Roger Broos bekomt 5 stemmen
Besluit:
Artikel 1: Met 15 stemmen wordt Melody Debaetselier, wonende te Burgemeester Van Kelfstraat 21
te 3078 Meerbeek, aangeduid als afgevaardigde van de gemeente om deel te nemen aan de Algemene
Vergadering in Buitengewone zitting van de dienstverlenende vereniging IGO op 21 maart 2013.
Artikel 2: 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 IGO, Aarschotsesteenweg 212 te 3010 Leuven.
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22.

Regionaal Landschap Dijleland: aanstelling gemeentelijke afgevaardigden

Gezien het volgens de statuten van voormelde maatschappij past dat het gemeentebestuur
vertegenwoordigd wordt op al de vergaderingen (buitengewone-gewone-algemene) door
afgevaardigden aangesteld door de gemeenteraad;
Gelet op de bestuurswisseling in de gemeente vanaf 02 januari 2013 ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.
Gelet op het schrijven van Regionaal Landschap Dijleland vzw van 23 januari 2013 waarin gevraagd
wordt om 2 effectieve en 2 plaatsvervangers aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen op
de al de vergaderingen;
Gelet op de voorgedragen kandidaten als afgevaardigde 1:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Myriam Van Tricht bekomt 15 stemmen
- Katrijn Willems bekomt 6 stemmen
- Astrid Desmet bekomt 2 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 1
Gelet op de voorgedragen kandidaten als afgevaardigde 2:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Melody Debaetselier bekomt 15 stemmen
- Stef Ryckmans bekomt 4 stemmen
- Mia Vandervelde bekomt 4 stemmen
- Bert Sommereyns bekomt 1 stem
Gelet op de voorgedragen kandidaten als plaatsvervangend afgevaardigde 1:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- René De Becker bekomt 15 stemmen
- Ann Van De Casteele bekomt 5 stemmen
- Dany Stassen bekomt 1 stem
- Aantal neen-stemmen: 2
- Aantal blanco-stemmen: 1
Gelet op de voorgedragen kandidaten als plaatsvervangend afgevaardigde 2:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Tom Jespers bekomt 15 stemmen
- Willy Trappeniers bekomt 4 stemmen
- Mia Brumagne bekomt 4 stemmen
- Ivar Hermans bekomt 1 stem

Besluit:
Artikel 1: Met 15 stemmen wordt Myriam Van Tricht, wonende te Frans Mombaersstraat 34 te 3071
Erps-Kwerps, aangesteld als eerste effectieve afgevaardigde om de gemeente te vertegenwoordigen op
al de vergaderingen van Regionaal Landschap Dijleland vzw, Naamsesteenweg 573 te 3001 Heverlee.
Artikel 2: Met 15 stemmen wordt Melody Debaetselier, wonende te Burgemeester Van Kelfstraat 21
te3078 Meerbeek, aangesteld als tweede effectieve afgevaardigde om de gemeente te
vertegenwoordigen op al de vergaderingen van Regionaal Landschap Dijleland vzw, Naamsesteenweg
573 te 3001 Heverlee.
Artikel 3: Met 15 stemmen wordt René De Becker, wonende te Leuvensesteenweg 799 te 3071 ErpsKwerps, aangesteld als eerste plaatsvervangend afgevaardigde om de gemeente te vertegenwoordigen
op al de vergaderingen van Regionaal Landschap Dijleland vzw, Naamsesteenweg 573 te 3001
Heverlee.
Artikel 4: Met 15 stemmen wordt Tom Jespers, wonende te Kouterstraat 44 te 3071 Erps-Kwerps,
aangesteld als tweede plaatsvervangend afgevaardigde om de gemeente te vertegenwoordigen op al de
vergaderingen van Regionaal Landschap Dijleland vzw, Naamsesteenweg 573 te 3001 Heverlee.
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.
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23.

Regionaal Landschap Dijleland: aanstelling kandidaat bestuurder

Gezien het volgens de statuten van voormelde maatschappij past dat het gemeentebestuur
vertegenwoordigd wordt op al de vergaderingen (buitengewone-gewone-algemene) door
afgevaardigden aangesteld door de gemeenteraad;
Gelet op de bestuurswisseling in de gemeente vanaf 02 januari 2013 ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.
Gelet op het schrijven van Regionaal Landschap Dijleland vzw van 23 januari 2013 waarin gevraagd
wordt om 2 effectieve en 2 plaatsvervangers aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen op
de al de vergaderingen;
Gelet op het schrijven van Regionaal Landschap Dijleland vzw van 23 januari 2013 waarin gevraagd
wordt om een kandidaat bestuurder aan te duiden om deel te nemen aan de Raad van Bestuur van
Regionaal Landschap Dijleland vzw;
Overwegende dat deze kandidaat dient gekozen te worden uit de afgevaardigden of hun
plaatsvervangers die werden aangeduid op deze gemeenteraad;
Gelet op de voorgedragen kandidaten als kandidaat bestuurder:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Myriam Van Tricht bekomt 16 stemmen
- Katrijn Willems bekomt 7 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 1
Besluit:
Artikel 1: Met 16 stemmen wordt Myriam Van Tricht, wonende te Frans Mombaersstraat 34 te 3071
Erps-Kwerps, aangesteld als kandidaat bestuurder om de gemeente te vertegenwoordigen op Raad van
Bestuur van Regionaal Landschap Dijleland vzw, Naamsesteenweg 573 te 3001 Heverlee.
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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24.

PWA: aanstelling gemeentelijke afgevaardigden

Gelet op de bestuurswisseling in de gemeente vanaf 02 januari 2013 ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.
Overwegende dat het gemeentebestuur van Kortenberg volgens de statuten van vzw PWA MiddenBrabant twee afgevaardigden dient aan te duiden;
Overwegende dat de gemeentelijke afgevaardigden in principe dienen opgedeeld te zijn in
proportionaliteit tussen de meerderheid en de minderheid in de gemeenteraad die het resultaat is van
de verkiezingen van 14 oktober 2012;
Overwegende dat deze proprtionaliteit niet kan gevolgd worden gezien er volgens PWA zowel een
kandidaat van de meerderheid als een kandidaat van de minderheid dient aangesteld te worden;
Overwegende dat de vertegenwoordigers niet noodzakelijk deel moeten uitmaken van de
gemeenteraad;
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor de afvaardiging van de meerderheid:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Julia De Coster bekomt 19 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 3
- Aantal blanco-stemmen: 2
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor de afvaardiging van de minderheid:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Chris Gahy bekomt 4 stemmen
- Silke Cuypers bekomt 12 stemmen
- Vincent Merken bekomt 1 stem
- Josiane Prieus bekomt 1 stem
- Aantal neen-stemmen: 1
- Aantal blanco-stemmen: 5
Besluit:
Artikel.1: Bij vzw PWA Midden-Brabant, worden namens de gemeente aangesteld als afgevaardigden:
1. Voor de meerderheid: met 19 ja-stemmen: Julia De Coster wonende te Vogelenzangstraat 128 te
3070 Kortenberg
1. Voor de minderheid: met 12 ja-stemmen: Silke Cuypers wonende te Diestbrugstraat 32 te3071
Erps-Kwerps
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

De zitting wordt vanaf 21u05 geschorst en vanaf 21u20 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 24/1 tot en met 24/4 op vraag van Katrijn Willems namens de Open VLD-fractie;
de punten 24/5 tot en met 24/8 op vraag van Mia Vandervelde namens de Groen-fractie;
de punten 24/9 tot en met 24/12 op vraag van Marinus van Greuningen namens de Voor U-fractie.

24/1. RUP Engerstraat

Al meer dan 8 jaar proberen verschillende eigenaars van het RUP-gebied Engerstraat hun panden te
verhuren, verbouwen, bebouwen of te verkopen. Deze panden liggen volgens het gewestplan immers
in de bouwzone.
Uiteraard had een bepaalde partij ook begrip voor het behoud van het bestaande erfgoed en het
prachtige parkkarakter, waardoor er tijdens een eerdere coalitie unaniem beslist werd om een RUP
(Ruimtelijk Uitvoeringsplan) op te maken, dit om de krijtlijnen te bepalen wat in die zone in de
toekomst kan en mag.
De opmaak van dit RUP moet normaal binnen de 2 jaren rond zijn.
Tijdens de vorige coalitie heeft deze partij haar standpunten van gemengd behoud en nieuwe
invullingen blijven verdedigen.
Op deze manier werd het RUP uiteindelijk, na vele vertragingsmanoeuvres, door de gemeenteraad van
25 juni 2012 definitief goedgekeurd.
Volgens de normale gang van zaken wordt zo een beslissing snel bekrachtigd door de bevoegde
overheid. Niettemin, alvorens deze een kans kreeg om te ondertekenen, regelde minister Bourgeois het
ministerieel besluit (12/07/2012) betreffende de “voorlopige bescherming” van het “Ensemble van
landhuizen en villa’s aan de Engerstraat”.
Men denkt dat er bij deze gang van zaken geen tekening meer hoeft gemaakt te worden en dat er
gesold wordt met het eigendomsrecht, de rechten van het individu, het werk van de gemeentelijke
overheid, de geldbeugel van de eigenaars en alle inspraakorganen.
Geen wonder dat de deputatie, totaal verrast door de gang van zaken, wat tijd wilde winnen en dus het
RUP niet goedkeurde.
De bal ligt dus na meer dan 8 jaren ongetwijfeld terug in het kamp van de gemeente.
Daarom wordt er gevraagd wat het standpunt is van de meerderheid inzake de recente afkeuring door
de deputatie, en of deze nog steeds voorstander is van een RUP.
Dit dossier zou volgens de schepen van Openbare Werken besproken zijn op de vergadering van de
GECORO van 5 februari 2012. Men wenst dan ook te vernemen wat het resultaat is van deze
bespreking.
De schepen van Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken antwoordt dat deze vraag deels al werd
beantwoord op de vorige gemeenteraad en overloopt daarna de verschillende data met betrekking tot
de procedure.
Evenwel dient opgemerkt dat het beschermingsbesluit van minister Bourgeois van 12 juli 2012 niet
werd genomen op vraag van het gemeentebestuur.
Uit het overzicht blijkt ook duidelijk dat een termijn van 2 jaar voor de opmaak van een dergelijk RUP
niet haalbaar is.
De schepen voegt hier nog aan toe dat de uitvoering van de opdracht van de bestendige deputatie om
de bezwaren opnieuw te laten behandelen door de GECORO, zoals besproken in de gemeenteraad van
februari, niet mogelijk is zonder een geldige vergadering van dit adviesorgaan.
Twee eerdere pogingen tot geldig vergaderen waren tot nog toe niet gelukt wegens een tekort aan
aanwezigen, bij een derde samenroeping kan de GECORO wel geldig vergaderen, ongeacht of er al
dan niet voldoende leden aanwezig zijn.
Hopelijk zal er dan ook meer duidelijkheid kunnen verschaft worden op de gemeenteraad van april.

24/2. Boomkappen Den Tomme
In het kader van het RUP voor Den Tomme dient de gemeente een verplichte groenbuffer te creëren
rond deze wijk. Ook het groene karakter dient altijd bewaard te blijven. Echter werd vernomen van
meerdere inwoners dat verschillende eigenaars plots gestart zijn met het kappen van hun bomen,
vermoedelijk om dit hout voor eigen gebruik te kunnen benutten (koude temperaturen). Dit uiteraard
tot grote ergernis van andere inwoners die nu moedeloos moeten toekijken hoe het groene en
landelijke karakter van hun favoriete wijk verdwijnt. Bepaalde straten zouden nu reeds boomloos zijn.
Dit kan uiteraard niet de bedoeling zijn.
Noot: de boomkappingen situeren zich over de volledige wijk, met pieken in de Kiezelstraat,
Grintstraat en Vloetgrachtstraat.

Men wil weten of er voor deze recente kappingen, kapvergunningen werden verleend, wat er zal
gebeuren tegen de eventueel illegale boomkappingen, en hoe de gemeente hiertegen zal optreden.
De schepen van Ruimtelijke Ordening antwoordt dat het al dan niet toekennen van kapvergunningen
een bevoegdheid is van het schepencollege en dat er over individuele dossiers geen toelichting kan
gegeven worden op de gemeenteraad.
Sommige bomen mogen inderdaad gekapt worden zonder vergunning en een aantal percelen is
dringend aan onderhoud toe, deze dienen individueel bekeken te worden, maar het groene karakter
moet zeker bewaard blijven. Vergunningen zijn mogelijk voor bv. zieke bomen, maar het rooien van
bossen kan uiteraard niet.
Indien het om illegale kappingen gaat zal de politie optreden. Aan hen zal, samen met de Milieudienst,
opdracht gegeven worden om de situatie in ’t oog te houden.
De schepen voegt hier nog aan toe dat er momenteel een onderzoek loopt naar aanleiding van het
PRUP. Dit zou voor meer rechtszekerheid zorgen bij de inwoners van Den Tomme.

24/3. Sportinfrastructuur Sporting Erps-Kwerps
Er werd een brief ontvangen van Sporting Erps-Kwerps die diverse aanpassingen/herstellingen aan
haar sportinfrastructuur vraagt. Let op: het gaat niet om verbeteringen aan de terreinen (dit verzorgen
en bekostigen zij reeds zelf), maar louter om aanpassingen/herstellingen aan de infrastructuur zelf.
De voorbije jaren zijn er verschillende inspanningen gebeurd voor de andere voetbalclubs.
Er wordt gehoopt dat nu ook Sporting Erps-Kwerps aan de beurt komt. Wanneer de foto’s bekeken
worden ziet men duidelijk dat dit belangrijk is voor de veiligheid van de gebruikers.
Er wordt gevraagd wat het standpunt is van de schepen van Sport hieromtrent, of er geld zal worden
voorzien voor deze aanpassingen/herstellingen, en op welke termijn deze aanpassingen/herstellingen
kunnen gebeuren.
De schepen van Sport antwoordt aan de hand van een aantal foto’s dat in het administratief centrum op
12 februari 2013 twee enveloppen aan het onthaal werden afgegeven. Eentje was gericht aan de
schepen van Openbare Werken, de andere aan het gemeentebestuur van Kortenberg.
Waarschijnlijk is de inhoud van die enveloppen dezelfde als deze die de vraagsteller heeft ontvangen
vermits de foto’s identiek zijn aan de foto’s die als bijlage digitaal werden bijgevoegd ter illustratie
van dit agendapunt.
Naast de foto’s zat er in de enveloppe een brief op datum van 11 februari en nog een bijlage nl. een
nota met als titel: afspraak op terrein Sp. Erps-Kwerps “herstellingswerken”. Een nota die dateert van
29 oktober van vorig jaar.
Blijkbaar moet er op die dag een afspraak hebben plaatsgevonden op de terreinen van Sporting ErpsKwerps waarin een lijstje van aanpassings- en /of herstellingswerken werd overlopen. Er is in dat
lijstje zelfs sprake van ‘reeds zes maanden beloofde werken’.
Als we van oktober zes maanden teruggaan, zitten we in april. De schepen was op 20 april 2012 in de
kantine van Sporting Erps-Kwerps om deel te nemen aan hun jaarlijkse quiz. De enige belofte die zij
daar toen gedaan heeft, was dat zij in 2013 opnieuw mee zou quizzen.
Ook de Sportdienst was niet aanwezig op de afspraak van 29 oktober, ook niet één van de collega’s
van het huidige schepencollege. De vraag is dus met wie Sp. Erps-Kwerps die bewuste dag dan wel
een afspraak heeft gehad en wie die beloftes waarvan sprake zou gedaan hebben. Misschien kan hen
dat bij gelegenheid eens gevraagd worden en hen worden aangeraden om deze enveloppe met foto’s
en lijstje ook aan die persoon te bezorgen.
De zaken waarvan de schepen of de Sportdienst op de hoogte werden gebracht, zijn wel uitgevoerd.
Zo werd in 2007 het dak van de kantine hersteld na een storm, werden in 2008 voor 9.000 euro kosten
gedaan aan de douches en de kleedkamers, en werden in 2012 in de kantine een nieuwe boiler en
mengkraan geplaatst. Er werden vorig jaar ook nieuwe dug-outs geplaatst voor 3.703 euro. Dus
zeggen dat er in Erps-Kwerps niets gedaan werd voor de voetbalsport is zeker niet juist, ook niet als
dat bekeken wordt in verhouding tot het aantal jeugdploegen dat Sporting Erps-Kwerps telt:
Sp. Erps-Kwerps 4, Standaard Meerbeek 9, Sporting Kortenberg 12.

Wat de investeringen voor de toekomst betreft:
Het lijstje met gevraagde aanpassings - en/of herstellingswerken die met veiligheid te maken hebben
zullen snel worden uitgevoerd. Dat is de taak en de plicht van het bestuur. Daarvoor zijn trouwens al
opdrachten gegeven aan de dienst Gemeentelijke Werkplaatsen. Ondertussen zou het college graag
aan Sporting Erps-Kwerps willen vragen om toch ook hun steentje bij te dragen aan de veiligheid en
netheid van hun omgeving. Dat het beter kan, bewijst een door de schepen genomen foto.
Voor de andere gevraagde zaken is ook geweten dat de voetbalterreinen in Erps-Kwerps gedeeltelijk
zonevreemd liggen. De gebouwen, nl. de kantine en kleedkamers, liggen zelfs volledig zonevreemd.
Die zullen dus op termijn moeten verdwijnen. Het zou echt onverantwoord zijn om op dit moment nog
grote investeringen te doen die niet echt noodzakelijk zijn voor de dagelijkse werking van de club.
Het schepencollege is momenteel bezig met de opmaak van het gemeentelijke beleidsplan voor de
komende zes jaar. Daarin zal ook de langetermijnvisie op de voetbalsport in groot-Kortenberg staan.
Alle toekomstige investeringen zullen in die langetermijnvisie gekaderd en verantwoord worden. Maar
daarvoor zal moeten gewacht worden tot juni wanneer dat beleidsplan in de gemeenteraad wordt
voorgesteld.

24/4. Voetpaden Leuvensesteenweg (commercieel centrum)
Dat de volledige heraanleg van de N2 zich opdringt, staat als een paal boven water. De steenweg loopt
immers dwars door ons commercieel hart en de erbarmelijke staat ervan stoort quasi iedereen.
Aangezien deze heraanleg een proces van lange termijn is, wordt er gevraagd om nu reeds dringend
werk te maken van het fatsoeneren van de voetpaden.
De bijgevoegde foto’s tonen de staat aan waarin het voetpad zich op sommige plaatsen bevindt en hoe
gevaarlijk dit is voor de voetgangers. Bovendien is deze toestand ook slecht voor het imago van onze
gemeente. Er is telkens een detailfoto en een ruimer beeld, zodat de locatie herkenbaar is.
Men wil weten wat de schepen van Openbare Werken hieraan gaat doen, op welke termijn deze
aanpassingen/herstellingen kunnen gebeuren en op welke termijn de meerderheid de grondige
heraanleg van de N2 ziet.
De schepen van Openbare Werken antwoordt dat het zeker niet de bedoeling is om dit probleem te
ontkennen of te minimaliseren maar dat de toestand 6 jaar geleden even slecht was.
Hoewel het niet eenvoudig is, onder meer ten gevolge van het werken met verschillende
onderaannemers, tracht het college toch steeds kort op de bal te spelen en worden herstellingen zo snel
mogelijk in de planning mee opgenomen. Er moet echter steeds gewacht worden tot alle
nutsmaatschappijen hun werken hebben uitgevoerd.
De schepen voegt hier aan toe dat de N2 dringend aan vervanging toe is, maar dit is zeer kostelijk en
momenteel hebben de werken aan de rioleringen een hogere prioriteit.
De uiteindelijke visie over de plannen met betrekking tot de N2 zal men kunnen terugvinden in het
beleidsplan.

24/5. Inspraak burger bij het BBC: wie wanneer hoe?
Tijdens de vorige gemeenteraad lichtte de burgemeester het principe van inspraak voor de burgers bij
het opstellen van het BBC toe. In diverse contacten werd vernomen dat dit proces lopende is.
Daarom wil men weten of het klopt dat er consultatierondes bezig zijn, of er werkgroepen opgericht
zijn en welke, wat de criteria zijn om uitgenodigd te worden, wie er wordt betrokken bij welke
thema’s, en met welke timing en wanneer de gemeenteraadsleden betrokken zullen worden.
Daarnaast werd er ook vernomen dat verschillende gemeentelijke diensten memoranda hebben
opgesteld en wordt gevraagd of deze kunnen bezorgd worden aan alle gemeenteraadsleden.
De burgemeester antwoordt dat hij op de vorige gemeenteraad al toegelicht heeft dat er een
Chartertoets zal voorzien worden voor het beleidsprogramma dat momenteel in voorbereiding is. Hij

zei daarover toen letterlijk: “Hoe die toets precies georganiseerd wordt, zal bepaald worden in overleg
met de Charterstuurgroep en de Chartergroep die het nieuwe Charter heeft geschreven.”
Er is op woensdag 27 februari jl. reeds een overlegvergadering geweest tussen het college van
burgemeester en schepenen en de Charterstuurgroep waarbij het engagement om een Chartertoets te
laten uitvoeren kenbaar is gemaakt (wat overigens sterk werd gewaardeerd) en waarop het college aan
de Chartergroep heeft gevraagd een concrete formule uit te werken om die Chartertoets te organiseren.
Zoals op de vorige gemeenteraad reeds gezegd zou het niet goed zijn dat het college of de
gemeenteraad de modaliteiten van die toets eenzijdig bepaalt, maar verdient het de voorkeur dat de
Charterstuurgroep hiertoe het initiatief neemt.
Mogelijk zijn daarover nog geen consultatierondes bezig, zijn er nog geen werkgroepen opgericht, zijn
de criteria nog niet bepaald om mensen uit te nodigen en heeft de Charterstuurgroep nog niet
uitgemaakt welke mensen er volgens welk principe bij betrokken zullen worden. Dat kan ook moeilijk,
want de principiële afspraak om een Chartertoets te organiseren is pas vorige woensdag formeel
vastgelegd.
De Chartertoets mag niet worden verward met de consultaties die de leden van het college over het
beleidsprogramma zullen houden in hun beleidssectoren. Die consultaties zullen gebeuren via de
geëigende inspraak -en advieskanalen en verschillen van sector tot sector.
De gemeenteraadsleden zullen via een debat in de diverse raadscommissies betrokken worden bij de
besluitvorming rond het beleidsprogramma. Qua timing wordt daarvoor gemikt op de maand mei
2013. Voor de Chartertoets wordt gemikt op eind mei, begin juni 2013.
Wat de vraag over de memoranda betreft: gemeenteraadsleden hebben inzagerecht in alle
bestuursdocumenten, op het memorandum van het managementteam is echter geen inzagerecht van
toepassing. Wie geïnteresseerd is in een bepaald document kan dat inkijken of opvragen via de
gemeentesecretaris. Het initiatiefrecht ligt bij de gemeenteraadsleden zelf, omdat het college niet kan
uitmaken wie welk document interessant vindt.

24/6. Welzijn en sociale zaken
Er wordt toelichting gevraagd bij de bevoegdheidsverdelingen ‘welzijn’ en ‘sociale zaken’ en de
vertaling hiervan naar de concrete werking.
Bij de tweede schepen ziet men bij de opsomming van de bevoegdheden een aantal specifieke
doelgroepen o.a. senioren, het gezin naast de algemene term welzijn. Aan de bevoegdheid van de
OCMW voorzitter werd ‘sociale zaken’ toegevoegd.
De schepen van Welzijn antwoordt dat zowel de gemeente als het OCMW instaan voor het welzijn
van de burger maar dat bij ‘sociale zaken’ de nadruk vooral ligt op de aandacht voor personen en/of
hulpgroepen die extra hulp nodig hebben, terwijl ‘welzijn’ zich meer richt op preventie en
sensibilisering.
Uiteraard is overleg, samenwerking en nauw contact noodzakelijk, en aanwezig, tussen beide. Zo is er
bv. ook een afgevaardigde van het OCMW aanwezig op de welzijns –en seniorenraad.

24/7. Speelterrein aan Weesbeek
Er werd opgemerkt dat bomen en struiken langs de Weesbeek aan het speelterrein (Hof ter Bruggen)
gekapt zijn. Daarom wil men weten of het hier gaat om een onderhoudskapping of dat er een
heraanplant komt.
De schepen van Openbare Werken antwoordt dat het hier een dossier betreft dat kadert binnen de
herstelling van de waterkwaliteit van de Weesbeek (bv. aansluitingen op deze beek van woningen uit
de Dekenijstraat dienen afgekoppeld te worden), en waarvoor boomkapping noodzakelijk is.
Nadien zal de omheining aan de beekzijde terug worden geplaatst en zal de toestand in haar
oorspronkelijke staat hersteld worden waarbij onder meer bomen zullen aangeplant worden.

In een 2e fase komt er een aanleg van wachtbekkens, ook de voorbereiding hiervoor werd reeds
gestart.

24/8. Vraag naar vormingstoelage voor gemeenteraadsleden / OCMWraadsleden
De verkiezingen zijn al een tijdje achter de rug en verschillende leden van onze gemeente -en OCMW
raad namen deel aan vormingscursussen. Van de meeste collega’s van andere gemeenten neemt het
bestuur dit ten laste. Er werd aan het bestuur een voorstel gevraagd betreffende een financiële
ondersteuning voor vorming. Een bepaalde fractie pleit er voor om raadsleden jaarlijks de
mogelijkheid te geven vorming te volgen en die kosten ten laste te nemen van de gemeente, en wil
weten hoe het bestuur hieraan denkt tegemoet te komen.
De schepen van Financiën antwoordt negatief op de vraag naar vormingstoelages. Dit is trouwens niet
voorzien in het huishoudelijk reglement, en de gemeenteraadsleden ontvangen een zitpenning.
Fractieleden maken deel uit van een partij. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de diverse
politieke partijen zelf om in te staan voor de (bij)scholing van hun mandatarissen (gemeente en
OCMW) waar zij dit nodig achten.
24/9. Stand van zaken met betrekking tot de “Rijkswachtsite”
Naar aanleiding van vragen van inwoners en het feit dat een project op deze locatie een grote impact
zal hebben op het centrum van Kortenberg wordt er gevraagd wat de actuele stand van zaken is met
betrekking tot het verkochte Rijkswachtgebouw, of er al concrete plannen zijn en zo ja, in welke fase
deze plannen staan. Zo wil men weten of er nog sprake is van een ontwerpfase, of dat de plannen al
veel verder gevorderd zijn.
De schepen van Openbare Werken antwoordt dat het vergunningsbeleid inzake bouwdossiers een
bevoegdheid is van het college van burgemeester en schepenen, en dat er zeker geen uitspraken met
betrekking tot individuele dossiers zullen gedaan worden in openbare zitting.
In de beleidsvisie zal meer duidelijkheid verschaft worden over onder meer het beheer inzake
ruimtelijke ordening en de visie inzake bouwprojecten.
De schepen voegt hier nog aan toe dat eventueel ingediende plannen zullen onderworpen worden aan
een openbaar onderzoek, maar momenteel is dit nog niet aan de orde.

24/10. Situatie in de Kruisstraat door vorstschade aan het wegdek
Op het moment van het opstellen van deze vraag is de Kruisstraat gedeeltelijk afgesloten door,
vanwege vorst, ontstane gaten in het wegdek.
Bewoners en bezorgde handelaars vragen zich af wanneer het wegdek hersteld zal worden en daarmee
de overlast beëindigd zal zijn. De, door deze gedeeltelijke afsluiting, betrokken handelaars merken een
aanmerkelijke daling van hun klandizie. Tevens vragen bewoners en handelaars zich af waarom zij
nog niet geïnformeerd werden over de voortgang en de aard van de werken.
Daarnaast wil men ook vernemen of het normaal is dat op een relatief nieuw wegdek de vorst zulke
schade kan veroorzaken.
De schepen van Openbare Werken antwoordt dat de zware winterprikken en het daarmee gepaard
gaande gebruik van zeer veel wegenzout geleid heeft tot schade aan het wegdek in de Kruisstraat.
Er werd onmiddellijk gereageerd om verdere schade te vermijden. Zo werd de straat afgesloten, werd
er een bericht op de gemeentelijke webstek geplaatst, konden er geen bussen en/of zwaar verkeer meer
door, en werd er signalisatie geplaatst dat de handelaars wel bereikbaar waren.
Na proefboring bleek er niets aan de hand met de kwaliteit van het asfalt maar bleek wel dat de bodem
te weinig resistent is. Hier zal dus iets aan veranderd moeten worden.

Verder werd er ook, zowel telefonisch als mondeling, communicatie gevoerd met de betrokken
handelaars en werd een brief (kopie werd bezorgd aan alle raadsleden) huis aan huis bedeeld.
Het schepencollege is zich bewust van het probleem en hoopt de uitvoering van de werken, met de
nodige aandacht voor de paasvakantie en de te volgen procedures, in de maand maart te kunnen
ingepland krijgen. Verdere communicatie zal in ieder geval volgen.
Tenslotte meldt de schepen nog dat een omleiding via de Winkelstraat het minst ongeschikte
alternatief was.

24/11. Stand van zaken infrastructuur voor de Erpse muziekverenigingen
Op verzoek van de verschillende verenigingen wil men weten of er al enig vooruitzicht is voor de al
lang verwachte verbetering en uitbreiding van de infrastructuur voor de betreffende verenigingen, en
of de verkiezingsbeloften snel zullen worden ingelost.
De schepen van Cultuur antwoordt dat de verkiezingsbeloftes zullen worden ingelost, maar niet de
eerstkomende maanden. Er kan ten vroegste werk van gemaakt worden in 2014 gezien de begroting
van 2013 al vast ligt.
Momenteel is het schepencollege bezig met de opmaak van het gemeentelijk beleidsplan voor de
komende zes jaren. In mei gaat er een voorstel naar de verschillende adviesraden voor toetsing
hiervan. De presentatie van het beleidsplan in de gemeenteraad van juni zal voorafgegaan worden door
een bespreking in de raadscommissies. Iedereen zal dus nog wat geduld moeten uitoefenen.
24/12. Camera’s filmen sluipverkeer
Sinds jaar en dag worden er al voertuigen geteld in Kortenberg. Gebeurde dat eerst met papier en
potlood gevolgd door de clicker, nu worden daarvoor hightech camera's gebruikt.
Een bepaalde fractie is zeer blij met dit nieuwe initiatief om het sluipverkeer in kaart te brengen en
hoopt erop dat er eindelijk gerichte maatregelen genomen zullen worden.
Er wordt nog enige verduidelijking gevraagd. In bepaalde uitspraken in de pers spreekt onze
burgemeester zich uit voor het gericht aanpakken van het sluipverkeer, maar in andere uitspraken heeft
de burgemeester het over het beheersen van het sluipverkeer. In de ogen van deze fractie zijn dit twee
totaal verschillende manieren van aanpak.
Daarom wil men weten of het bestuur al een duidelijk visie heeft over hoe en met welke middelen men
het sluipverkeer en daarmee de overlast voor de inwoners van Kortenberg denkt terug te dringen, en
tegen wanneer de inwoners van Kortenberg de eerste maatregelen kunnen verwachten.
De burgemeester antwoordt dat het fijn is te vernemen dat het initiatief om via objectieve metingen
een concreet zicht te krijgen op de sluipverkeersstromen in onze gemeente, zo positief onthaald wordt.
De duizenden gegevens die in kaart moeten worden gebracht zullen moeten leiden tot modellen en
oplossingen, beheersing en aanpakking.
De vraag die daarover gesteld wordt is echter niet helemaal duidelijk: er wordt gesteld dat het ‘gericht
aanpakken van het sluipverkeer’ iets totaal anders is dan het ‘beheersen van het sluipverkeer’.
Voor het schepencollege is het echter geen ‘of’-‘of’-verhaal, maar een ‘en’-‘en’-verhaal. De wens is,
waar het mogelijk en haalbaar is zonder onze inwoners hiermee al te zeer last te berokkenen, het
sluipverkeer te ‘weren’ uit onze gemeente. Het is evenwel een illusie te denken dat in Kortenberg, als
enige gemeente in Vlaanderen, het sluipverkeer totaal zal kunnen geweerd worden. Daarom moet
getracht worden het sluipverkeer, dat op termijn toch nog door onze straten rijdt, zo goed mogelijk te
beheersen. De twee bekommernissen zijn complementair.
Mocht er nu al geweten zijn ‘hoe en met welke middelen men het sluipverkeer en daarmee de overlast
voor de inwoners van Kortenberg denkt terug te dringen’, dan had er geen verkeersstudie voor
Kortenberg-centrum zuid moeten laten uitgevoerd worden en moest er niet jarenlang worden
aangedrongen op een bredere studie door het Vlaams Gewest, die nu net is uitgevoerd. Het is precies
op basis van die concrete gegevens dat er een onderbouwde analyse kan gemaakt worden, en daaruit

verstandige maatregelen kunnen afgeleid worden. Na een zorgvuldige studie van die analyse zullen
daaruit de nodige conclusies worden getrokken en zullen concrete maatregelen worden uitgewerkt.
Het is geen geheim dat het college in eerste instantie de circulatieproblematiek in de Karterstraat en in
het hele aangrenzende gebied wil oplossen omdat dit samenhangt met de heraanleg van die straat,
waarmee zo spoedig mogelijk vooruit dient te worden gegaan.
Een precieze timing is daarover op dit moment onmogelijk voorop te stellen gezien de afhankelijkheid
van de resultaten van de uitgevoerde metingen en van de analyses die op basis daarvan zullen worden
gemaakt.
Zodra dat huiswerk gemaakt is en er concrete opties voorliggen zal dit worden besproken in de
bevoegde raadscommissie, in de GAMV, en zullen de omwonenden worden geïnformeerd.
Wat de visie van het college van burgemeester en schepenen op de mobiliteitsproblematiek betreft,
verwijst de burgemeester naar het beleidsprogramma dat momenteel volop wordt voorbereid en
waarover van gedachten zal gewisseld worden op het ogenblik dat het ontwerp klaar is voor
bespreking. Zoals eerder vanavond gesteld, is dat voorzien tegen mei 2013.

25.

Verslag

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, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd met 24 stemmen voor.
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