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OPENBARE ZITTING

1.

Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 31.03.2013

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. 31.03.2013
Kastoestand op:
31.03.2013

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
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

134.875.169,85 EUR
15.650.918,28EUR
+ 1.740,04 EUR
15.652.658,32 EUR
15.650.918,28 EUR
+1.740,04 EUR
OK
08.04.2013

15.650.918,28 EUR
348.877,53 EUR
41.459,78 EUR
288.444,09 EUR
2.068,64 EUR
3.273,29 EUR
70.328,50 EUR
656.846,62 EUR
0,00 EUR
2.966.412,27 EUR
0,00 EUR
500.000,00 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
260.000,00 EUR
1.218,94 EUR
991,57 EUR
347.40 EUR
0,00 EUR
82,35 EUR
300,00 EUR
267,79 EUR

474.33

2.

Jaarrekening 2012

Gelet op de toepasselijke bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet en 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 het KB van 2 augustus 1990 houdende het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke
Comptabiliteit, in het bijzonder de artikelen 75, 76 en 77;
Gelet op de omzendbrief BA-95/13 d.d. 04 december 1995 van het Ministerie van Binnenlandse
Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting betreffende het model van de begrotingsrekening
1995;

Gelet op de omzendbrief BA-98/07 d.d. 15.10.1998 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
betreffende de toezending van besluiten van de gemeenteraad voor begrotingen en rekeningen naar de
Vlaamse Regering;
Gelet op de jaarrekening dienstjaar 2012 bevattende de begrotingsrekening 2012 de toelichting bij de
begrotingsrekening, de balans per 31 december 2012 de resultatenrekening 2012 en de toelichting bij
de jaarrekening 2012 opgemaakt en ingediend door de financieel beheerder Rita Wijnants;
Gelet op het verslag gevoegd bij bovenvermelde rekening conform aan de wettelijke voorschriften
opgesteld door het college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat geen enkel raadslid een afzonderlijke stemming vraagt over bepaalde artikelen in de
begrotingsrekening;
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, Jana Nevens, Erwin
Cleopater, Marinus van Greuningen.
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Mia Brumagne, Silke Cuypers.
Besluit: Met 22 stemmen voor en 3 onthoudingen
Artikel 1:
De jaarrekening dienstjaar 2012 bevattende de begrotingsrekening 2012, de toelichting bij de
begrotingsrekening, de balans per 31 december 2012 de resultatenrekening 2012 en de toelichting bij
de jaarrekening 2012, wordt goedgekeurd.
Artikel 2:
De begrotingsrekening 2012 wordt met volgende resultaten goedgekeurd:
a)Begrotingsresultaat 2012
GEWONE DIENST
1. Vastgestelde rechten
Onverhaalbare en
oninvorderbare bedragen
Netto vastgestelde rechten
Vastleggingen
BEGROTINGSRESULTAAT VAN
HET DIENSTJAAR
POSITIEF
NEGATIEF

-

BUITENGEWONE
DIENST

33.793.433,36
7.380,72

33.786.052,64
-24.445.890,70

11.441.240,23
0,00
11.441.240,23
-11.023.585,24

9.340.161,94
0,00

417.654,99
0,00

b)Boekhoudkundig resultaat 2012
GEWONE DIENST
2. Vastgestelde rechten
Onverhaalbare en
oninvorderbare bedragen
Netto vastgestelde rechten
Aanrekeningen
BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT
OVER TE DRAGEN NAAR

BUITENGEWONE
DIENST

33.793.433,36
7.380,72

-

11.441.240,23
0,00

33.786.052,64
-21.943.528,61

11.441.240,23
- 7.007.712,36

HET VOLGENDE DIENSTJAAR
POSITIEF
NEGATIEF

11.842.524,03
0,00

4.433.527,87
0,00

c)Vastleggingen 2012 over te dragen naar volgend dienstjaar
GEWONE DIENST
3. Vastgelegde uitgaven
Aanrekeningen

24.445.890,70
- 21.943.528,61

VASTLEGGINGEN OVER TE
DRAGEN NAAR HET VOLGENDE
DIENSTJAAR

2.502.362,09

BUITENGEWONE
DIENST
-

11.023.585,24
7.007.712,36

4.015.872,88

Artikel 3:
De balans met een totaal van het actief en het passief op 31 december 2012 ten bedrage van
107.885.973,00 EURO wordt voorlopig vastgesteld.
Artikel 4:
De resultatenrekening dienstjaar 2012 met een batig saldo (boni) van 4.034.538,00 EURO wordt
voorlopig vastgesteld.
(Het batig exploitatieresultaat van 3.996.985,00 EURO en het batig uitzonderlijk resultaat van
37.553,00 EURO)
Artikel 5:
Deze jaarrekening dienstjaar 2012 wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
475.1

3.

Budgetwijziging I - 2013

Gelet op het voorstel van wijziging I aan het budget 2013;
Gelet op de besprekingen en de voorgestelde aanpassingen;
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, Myriam Van Tricht, René De Becker, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Erwin
Cleopater.
- stemmen tegen: Stefaan Ryckmans, Willy Trappeniers, Katrijn Willems, Ann Van de Casteele.
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Mia Brumagne, Silke Cuypers, Roger Broos, Marinus van
Greuningen.
Besluit: Met 16 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 5 onthoudingen
De eerste wijziging van het budget 2013 wordt als volgt goedgekeurd:
Volgens oorsprong.
begroting of wijziging
Algemeen resultaat
9.204.573,43
budgetrekening 2011
Resultaat budget-2.453.934,25
rekening 2012
Algemeen resultaat
6.750.639,18
budgetrekening 2012

Verhoging +
0,00

Verlaging
0,00

Na voorgest.
wijziging
9.204.573,43

+2.589.522,76

0,00

+135.588,51

0,00

0,00

9.340.161,94

Budgetwijziging I 2013
Ontvangsten eigen dstj.
22.425.155,00
Uitgaven eigen dienstj.
20.710.963,47
Ontvangsten vorige dstj
0,00
Uitgaven vorige dstj.
0,00
Ontvangsten overboek.
0.00
Uitgaven overboekingen
4.371.782,00
Geraamd resultaat
- 2.657.590,47
budget 2013
Geraamd algemeen budgetresultaat 2013

Buitengewone dienst
Volgens oorsprong.
begroting of wijziging
Algemeen resultaat
319.269,03
budgetrekening 2011
Resultaat budget-186.904,00
Rekening 2012
Algemeen resultaat
132.365,03
Budgetrekening 2012
Budgetwijziging I 2013
Ontvangsten eigen dstj.
80.000,00
Uitgaven eigen dstj.
3.783.209,00
Ontvangsten vorige dstj
0,00
Uitgaven vorige dstj.
690.383,00
Ontvangsten overboek.
4.371.782,00
Uitgaven overboekingen
0,00
Geraamd resultaat
-21.810,00
budget 2013
Geraamd algemeen budgetresultaat 2013

138.351,00
707.137,00
66.714,10
182.173,10
0,00
1.247.900,00
-1.932.145,00

837.815,00
112.372,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-725.443,00

21.725.691,00
21.305.728,47
66.714,10
182.173,10
0,00
5.619.682,00
-5.315.178,47
4.024.983,47

Verhoging
+

285.289,96

Verlaging
-

0,00

Na voorgest.
wijziging
319.269,03
98.385,96
417.654,99

22.060,00
2.340.683,71
0,00
280.825,00
1.247.900,00
0,00
-1.351.548,71

0,00
1.032.250,00
0,00
115.100,00
0,00
0,00
1.147.350,00

102.060,00
5.091.642,71
0,00
856.108,00
5.619.682,00
0,00
-226.008,71
191.646,28
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4.

Gemeentelijke Adviesraad voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid Kortenberg (GAMV):
goedkeuring afsprakennota

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de goedkeuring van de afsprakennota in zitting van de GAMV d.d. 08 mei 2007;
Overwegende dat deze afsprakennota aan actualisering toe is;
Gelet op de goedkeuring van de afsprakennota in zitting van de GAMV d.d. 12 maart 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, Jana Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen.
Besluit: Met algemene stemmen

Art.1: De bestaande afsprakennota d.d. 08 mei 2007 van de Gemeentelijke Adviesraad voor Veilig
Verkeer wordt opgeheven.
Art.2: De nieuwe afsprakennota, opgemaakt in de zitting van de GAMV d.d. 12 maart 2013 en
toegevoegd in bijlage, wordt goedgekeurd ter vervanging van de opgeheven afsprakennota.
581.1

5.

Gemeentelijke Adviesraad voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid Kortenberg (GAMV):
wijziging statuten

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 08 januari 1996 aangaande de oprichting van de
Gemeentelijke Adviesraad voor Veilig Verkeer;
Overwegende dat de statuten van 26 juni 2007 toe waren aan een actualisering;
Gelet op de goedkeuring van de statuten in zitting van de GAMV d.d. 12 maart 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, Jana Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen.
Besluit: Met algemene stemmen
Art.1: De bestaande statuten d.d. 26 juni 2007 van de Gemeentelijke Adviesraad voor Veilig Verkeer
worden opgeheven.
Art.2: De nieuwe statuten, opgemaakt in de zitting van de GAMV d.d. 12 maart 2013 en toegevoegd
in bijlage, worden goedgekeurd ter vervanging van de opgeheven statuten.
581.1

6.

Hersamenstelling milieuadviesraad Kortenberg en goedkeuring gewijzigde statuten,
huishoudelijk reglement en afsprakennota

Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet artikel 199 en 200;
Gelet op de Gemeenteraadsbeslissing d.d. 05/11/2001 betreffende de goedkeuring statuten en
huishoudelijk reglement van de milieuadviesraad;
Gelet op de Gemeenteraadsbeslissing d.d. 24/06/2002: gemeentelijke samenwerkingsovereenkomst
met het Vlaams Gewest: milieu als opstap voor duurzame ontwikkeling 2002-2004;
Gelet op de Gemeenteraadsbeslissing d.d. 30/06/2003 betreffende de goedkeuring van de statuten en
huishoudelijk reglement van de milieuadviesraad: wijzigingen;
Gelet op de verkiezing van een volledig nieuw bestuur van de milieuadviesraad d.d. 10/12/2012;
Gelet de noodzaak tot aanpassing van de statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota op basis
van de modelreglementen die ter beschikking worden gesteld in het kader van de gemeentelijke
samenwerkingsovereenkomst;
Gelet op de besprekingen binnen de gemeentelijke milieuadviesraad van 09/01/2013, 21/01/2013,
11/02/2013 en 11/03/2013 betreffende de wijzigingen van de statuten, het huishoudelijk reglement en
de afsprakennota;
Gelet op de goedkeuring van de statuten, het huishoudelijk reglement en de afsprakennota op de
milieuadviesraad d.d. 08/04/2013;
Gelet op de goedgekeurde statuten van de milieuadviesraad Kortenberg, meer specifiek art.7
betreffende de installatie van de raad en het dagelijks bestuur;
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, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen.
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad van Kortenberg keurt de hersamenstelling van de milieuadviesraad goed
Artikel 2: De gemeenteraad van Kortenberg bekrachtigt de gewijzigde statuten, huishoudelijk
reglement en afsprakennota
637.05

7.

Jobpunt Vlaanderen: toetreding

Op grond van volgende overweging, zowel feitelijk als juridisch:
Gezien de gemeente de dienstverlening meer bepaald het HR– beleid in zijn globaliteit verder wenst te
professionaliseren;
Gezien consultancy in deze gespecialiseerde materie een arbeids- en tijdsintensieve aangelegenheid is
en de aankoop ervan bijzondere expertise vergt;
Gelet op de oprichting van Jobpunt Vlaanderen bij decreetsmachtiging dd 2 maart 1999 door de
Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de steden Leuven, Gent en Antwerpen, de gemeente
Wichelen, de VVSG en de dienst voor de Scheepvaart;
Gelet op de statuten van Jobpunt Vlaanderen zoals goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 27
mei 2011;
Gelet op het feit dat Jobpunt Vlaanderen een coöperatieve vennootschap is van privaat recht met
uitsluitend vennoten uit de publieke sector in Vlaanderen;
Gelet op het feit dat Jobpunt Vlaanderen een extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse
Overheid is;
Gelet op het feit dat Jobpunt Vlaanderen sinds 2000 operationeel is , en momenteel ruim 200 vennoten
telt, waaronder zowel lokale besturen, OCMW’s, autonome overheidsbedrijven,
onderwijsinstellingen, intercommunales als departementen en agentschappen van de Vlaamse
overheid;
Gelet op het feit dat de relatie tussen Jobpunt Vlaanderen en haar vennoten wordt geregeld in een
beheersreglement dat daartoe werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering;
Gelet op het feit Jobpunt Vlaanderen uitsluitend werkt voor haar vennoten die elk als entiteiten
behorende tot de overheid kunnen worden beschouwd en gezamenlijk het toezicht uitoefenen op de
vennootschap waardoor de quasi inhouse-kwalificatie van toepassing is;.
Gezien Jobpunt Vlaanderen een heel breed dienstenpakket levert zowel inzake werving en selectie, als
in de brede HR-activiteiten ( zoals organisatie van assessment centers, doorlichting van organisaties,
begeleiding bij veranderingstrajecten, opmaak personeelsplannen, optimaliseren van processen,
evaluatie in het algemeen en evaluatie decretale graden, outplacement, coaching en dergelijke meer);
Gezien Jobpunt Vlaanderen daartoe altijd samenwerkt met erkende dienstverleners na
marktvergelijking en met toepassing van de wet overheidsopdrachten;
Gezien het bestuur door toetreding tot Jobpunt Vlaanderen gebruik kan maken van de schaalvoordelen
zowel inzake kostprijs als kwaliteit van de dienstverleners;
Gezien Jobpunt Vlaanderen de meest gunstige tarieven garandeert waarop, conform het
beheersreglement een bijkomende korting van toepassing kan zijn die afhankelijk is van tijdige
betaling;
Gezien de relatie tussen Jobpunt Vlaanderen en haar vennoten op reglementaire basis stoelt en niet van
contractuele aard is, en gezien de quasi inhouse kwalificatie, zijn de openbare besturen die lid zijn van
Jobpunt Vlaanderen vrijgesteld van de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten om van de

diensten van de door Jobpunt Vlaanderen via overheidsopdrachten geselecteerde dienstverleners
gebruik te maken;
Gezien Jobpunt Vlaanderen aan haar vennoten een netwerk van professionele dienstverleners in de HR
- en consultancysector garandeert;
Gezien de toetreding geen verplichting tot afname inhoudt en het bestuur dus zijn maximale
keuzevrijheid behoudt. De gemeente beschikt zodoende over een HR-ondersteuning op afroep zonder
verdere verplichting en met behoud van een maximale onafhankelijkheid;
Gezien Jobpunt Vlaanderen niet in de plaats treedt van het bestuur doch de rol opneemt van
adviesverlening, kwaliteitscontrole, procesbewaking enz. op de opdrachten die door de externe
leveranciers worden uitgevoerd;
Gelet op het feit dat openbare besturen vennoot kunnen worden door de éénmalige aankoop van
aandelen in functie van de grootte van het bestuur. Voor elke 10 personeelsleden in dienst dienen 3
aandelen (afronding naar de hogere eenheid) van elk €24,79 aangekocht;
Gezien de aandelen aan dezelfde waarde worden terugbetaald bij eventuele uittreding;
Gezien dit voor de gemeente Kortenberg: ((100,43 VTE personeelsleden op 31/3/2013 : 10)(afronding
naar hogere eenheid= 11) x 24,79 x3 = 818,07 euro betekent;
Gelet op het beschikbaar krediet op artikel 104/816/51 van de buitengewone begroting 2013 voor
betaling met boni;
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, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen.
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeente Kortenberg treedt toe tot Jobpunt Vlaanderen voor ondersteuning inzake het
HR-beleid en tekent in op 33 aandelen met een waarde van 24,79 euro per aandeel, zijnde een totaal
bedrag van 818,07 euro.
Artikel 2: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan Jobpunt Vlaanderen.
Artikel 3: De administratie wordt belast met de afhandeling van de formaliteiten.
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8.

Finilek: goedkeuring agenda en aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger
Jaarvergadering van 26 juni 2013

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finilek;
Gelet op de uitnodiging van 19 maart 2013 om vertegenwoordigd te zijn op de Jaarvergadering van
Finilek op 26 juni 2013;
Overwegende dat de Jaarvergadering van Finilek op 26 juni 2013volgende agenda heeft:
1. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2012
2. Verslag van het toezichtscomité van de vereniging in deelneming
3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2012
4. Goedkeuring van de jaarrekening 2012 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting)
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
6. Goedkeuring van het evaluatierapport in het kader van artikel 70 van het decreet op de
intergemeentelijke samenwerking
7. Statutaire benoemingen;
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:
Gelet op de voorgedragen kandidaten als plaatsvervangend volmachtdrager:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten:
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over de agenda:
- 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, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen.
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: De agenda van de Jaarvergadering van Finilek op 26 juni 2013:
1. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2012
2. Verslag van het toezichtscomité van de vereniging in deelneming
3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2012
4. Goedkeuring van de jaarrekening 2012 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting)
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
6. Goedkeuring van het evaluatierapport in het kader van artikel 70 van het decreet op de
intergemeentelijke samenwerking
7. Statutaire benoemingen,
wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Jaarvergadering van
de dienstverlenende vereniging Finilek op 26 juni 2013, wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.
Artikel 3: Met 21 stemmen voor wordt Myriam Van Tricht, wonende Frans Mombaersstraat 34 te
3071 Kortenberg, aangeduid als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de
Jaarvergadering van de dienstverlenende vereniging Finilek op 26 juni 2013.
Artikel 4: Met 20 stemmen voor wordt Francis Peeters, wonende Kammestraat 14 te 3071 Kortenberg,
aangeduid als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de
Jaarvergadering van de dienstverlenende vereniging Finilek op 26 juni 2013.
Artikel 5: 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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9.

Vaststelling plannenregister

Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de bepalingen in de Codex ruimtelijke ordening van 1/09/2009, meer bepaald artikel 7.6.1;
Overwegende dat het plannenregister de volgende plannen bevat:
- RUP_24055_212_00001_00001
Historisch gegroeid bedrijf D'Ieteren te Kortenberg
- RUP_24055_212_00002_00001
Gesloten jeugdinstelling Everberg
- RUP_24055_212_00003_00001
Historisch gegroeid bedrijf 'De Coninck NV' te
Kortenberg
- RUP_24055_213_00001_00001
RWZI Kortenberg

-

-

-

RUP_24055_214_00005_00001
Engerstraat
RUP_24055_214_00002_00001
Guldendelle
RUP_24055_214_00003_00001
Sportterreinen Everberg
RUP_24055_214_00004_00001
Ter Bruggen
RUP_24055_214_00001_00001
Dorpskern Meerbeek
RUP_24055_214_00006_00001
Verhoogen
GWP_02000_222_00023_00001
Origineel bij KB goedgekeurd gewestplan Leuven
PBT_24055_216_00001_00001
Historisch gegroeid bedrijf 'De Coninck NV' te
Kortenberg
BVO_02000_231_00001_00001
Besluit van de Vlaamse regering houdende
vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer
RUP_24055_214_00007_00001
Schrijnwerkerij Beyens
SVO_24055_233_00002_00001
Gemeentelijk reglement betreffende afkoppeling van
regen- en afvalwater, berging en buffering bij bestaande woningen en het collectief plaatsen
en beheren van individuele waterzuiveringsinstallaties
SVO_24055_233_00001_00001
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
betreffende het overwelven van baangrachten
SVO_24055_231_00002_00001
Bouwverordening betreffende beplanting
SVO_20001_233_00003_00001
Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de
provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het overwelven van grachten,
baangrachten en niet-gerangschikte onbevaarbare waterlopen van de provincie VlaamsBrabant
SVO_20001_233_00002_00001
Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de
provinciale stedenbouwkundige verordening inzake afkoppeling van hemelwater afkomstig
van dakvlakken van de provincie Vlaams-Brabant
SVO_20001_233_00001_00001
Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de
provinciale stedenbouwkundige verordening inzake afkoppeling van hemelwater afkomstig
van verharde oppervlakten van de provincie Vlaams-Brabant
SVO_02000_233_00003_00001
Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van
een gewestelijk stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid
SVO_02000_233_00002_00001
Besluit van de Vaamse regering van 8 juli 2005
houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven
SVO_02000_233_00001_00001
Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004
houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater
GWP_02000_222_00023_00007
Besluit van de Vlaamse Regering houdende
definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Leuven op
het grondgebied van de gemeenten (...), Kortenberg, (...)
GWP_02000_222_00023_00004
Besluit van de Vlaamse Regering houdende
vaststelling van een gedeelte van het gewestplan Leuven voor het grondgebied van de
gemeenten Kortenberg en Tervuren

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen het plannenregister verder aanvult zoals
aangegeven in artikel 7.6.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
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, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen.
Besluit: Met algemene stemmen

Het College van burgemeester en schepenen stelt het plannenregister vast en maakt het toegankelijk
voor het publiek. Het college vult het plannenregister verder aan zoals aangegeven in artikel 7.6.1 van
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
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10.

Samenstelling GECORO

Gelet op de bepalingen in de codex RO dd. 01 september 2009 houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling,
de organisatie en de werkwijze van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 16 april 2007 houdende aanduiding van de op te roepen
maatschappelijke geledingen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 11 februari 2008 houdende samenstelling GECORO;
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor de maatschappelijke geledingen:
voor de milieu- en natuurverenigingen, voorgedragen door Natuurpunt,
- effectief lid: Paulus Van Leest, Bergstraat 40A bus 1, 3078 Kortenberg (Meerbeek)
- plaatsvervanger: Ewoud L’Amiral, Vissegatstraat 3, 3071 Kortenberg
voor de vereniging van landbouwers voorgedragen door de Landbouwraad
- effectief lid: Luc Salens, Engelenstraat 27, 3070 Kortenberg
- plaatsvervanger:Johan Bonnast, Klein Vilvoordestraat 50, 3078 Kortenberg
voor de vereniging van handelaars voorgedragen door UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel,
- effectief lid: Karla Vandecasteele, Klein Vilvoordestraat 46a, 3078 Kortenberg
- plaatsvervanger: Marleen Poels, Brouwerijstraat 25, 3070 Kortenberg
voor de vereniging van werknemers, voorgedragen door ACV vakverbond Leuven,
- effectief lid: Danny Laes, C. Cludtsstraat 6, 3078 Kortenberg
- plaatsvervanger: Ferdinand Borgez, Donkerstraat 68, 3071 Kortenberg
voor de socio- culturele organisaties, voorgedragen door de cultuurraad
- effectief lid: Lieve De Doncker, Heuvelstraat 5, 3078 Kortenberg
- plaatsvervanger: Stijn Dekelver, Zavelstraat 38, 3071 Kortenberg
Gelet op de gemotiveerde kandidatuurstelling als deskundige van:
dhr André Laenen, burgerlijk ingenieur , Windmolenstraat 32, 3070 Kortenberg
dhr Walter Sevenants, archeoloog, Heuve 25, 3071 Kortenberg
mevr. Marie-Jeanne Van Weyenberge, advocaat, Frans Mombaersstraat 121, 3071 Kortenberg
dhr. Roan Vercammen,architect-stedenbouwkundige, C. Schuermanslaan 16,
3070 Kortenberg
dhr. Ivar Hermans, bouwkundig ingenieur, Kammestraat 72, 3071 Kortenberg
mevr. Nele Beyens, architect-planoloog, Kruisstraat 138, 3070 Kortenberg
dhr. Stijn Lauwerys, architect-ingenieur, Kapellestraat 25, 3070 Kortenberg
mevr. Kristien Hermans, architect-stedenbouwkundige, Oudstrijderslaan 25, 3070 Kortenberg
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Besluit:
Art.1: De raad beslist het aantal leden van de Gecoro vast te leggen op negen, waarvan vijf voor de
maatschappelijke geledingen.
Art.5 : De raad beslist in openbare zitting bij geheime stemming volgende leden van de GECORO aan
te stellen:
voor de maatschappelijke geledingen
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor de maatschappelijke geledingen:
voor de milieu- en natuurverenigingen, voorgedragen door Natuurpunt,
- effectief lid: Paulus Van Leest met 19 ja-stemmen
- plaatsvervanger: Ewoud L’Amiral met 21 ja-stemmen

voor de vereniging van landbouwers voorgedragen door de Landbouwraad
- effectief lid: Luc Salens met 22 ja-stemmen
- plaatsvervanger: Johan Bonnast met 21 ja-stemmen
voor de vereniging van handelaars voorgedragen door UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel,
- effectief lid: Karla Vandecasteele met 18 ja-stemmen
- plaatsvervanger: Marleen Poels met 19 ja-stemmen
voor de vereniging van werknemers, voorgedragen door ACV vakverbond Leuven,
- effectief lid: Danny Laes met 18 ja-stemmen
- plaatsvervanger: Ferdinand Borgez met 17 ja-stemmen
voor de socio- culturele organisaties, voorgedragen door de cultuurraad
- effectief lid: Lieve De Doncker met 22 ja-stemmen
- plaatsvervanger: Stijn Dekelver met 22 ja-stemmen
voor de deskundigen
Walter Sevenants bekomt als effectief lid 20 stemmen
Roan Vercammen bekomt als effectief lid 17 stemmen
Nele Beyens bekomt als effectief lid 17 stemmen
Stijn Lauwerys bekomt als effectief lid 16 stemmen
Art.6: De raad beslist in openbare zitting bij geheime stemming met
16 ja-stemmen Nele Beyens te benoemen tot voorzitter van de GECORO.
Art.7: De raad beslist in openbare zitting bij geheime stemming met
21 ja-stemmen Dieter Hendrickx te benoemen tot vaste secretaris van de GECORO.
Art. 8: De raad beslist in openbare zitting bij geheime stemming de drie volgende plaatsvervangers te
benoemen:
Plaatsvervanger Kristien Hermans met 20 ja-stemmen
Plaatsvervanger André Laenen met 18 ja-stemmen
Plaatsvervanger Marie-Jeanne Van Weyenberghe met 21 ja-stemmen
Art.9: Dit besluit wordt voor goedkeuring overgemaakt aan de deputatie van de provincie VlaamsBrabant.
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11.

Trage wegen: beleidsvisie

Overwegende dat het bestuur een versterking van het trage wegennet vooropstelt om te komen tot een
fijnmazig kwalitatief trage wegennetwerk dat zijn mogelijk maatschappelijke functies maximaal
vervult;
Overwegende dat Trage wegen op vele vlakken een meerwaarde creëren: ecologie, mobiliteit,
verkeersveiligheid, cultuurhistorie, landschapsbeleving, publieke ruimte, recreatie, gezondheid,
onthaasting, e.d.m.;
Overwegende dat het de bedoeling is van het gemeentebestuur om op een systematische en overlegde
manier de trage wegen in de gemeente te behouden, te herstellen en de multifunctionele ontwikkeling
ervan te stimuleren;
Overwegende dat het gemeentebestuur werk zal maken van het openstellen, onderhouden en promoten
van trage wegen en dit zal doen op een planmatige manier;
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, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen.
- stemmen tegen: Stefaan Ryckmans, Willy Trappeniers, Katrijn Willems, Ann Van de Casteele.
Besluit:

Artikel 1: Met 21 stemmen voor en 4 stemmen tegen wordt de beleidsvisie ‘Trage wegen’
goedgekeurd.
Artikel 2: De tekst waarvan sprake in artikel 1 luidt als volgt:
Trage wegen: beleidsvisie
Inleiding
Op 27 september 2012 werd het Charter voor de toekomst van Kortenberg ondertekend. Eén van de
grondbeginselen bestaat erin onze gemeente te bestemmen als een plaats met groene verbindingen
tussen het centrum en de dorspkernen, met de grootstad en de wereld zodat alle bewoners zich op
gepaste, afwisselende manieren kunnen verplaatsen. De trage wegen vormen de manier bij uitstek om
deze verbindingen te verzekeren. Een goed tragewegenbeleid start met een gedragen beleidsvisie.
Deze beleidsvisie wordt in 10 doelstellingen geformuleerd. Onder elke doelstelling worden een aantal
concrete acties ontwikkeld. Nieuwe acties worden getoetst aan de beleidsvisie vooraleer ze er
eventueel in opgenomen worden.
Doelstelling 1:Behoud, herstel en multifunctionele ontwikkeling van trage wegen
Er wordt een versterking van het tragewegennet nagestreefd om te komen tot een fijnmazig kwalitatief
tragenwegennetwerk dat zijn mogelijke maatschappelijke functies maximaal vervult. De gemeente
streeft bij alle aspecten van het tragewegenbeleid deze hoofddoelstelling na. Praktisch komt dit neer
op een stelselmatig herstelbeleid (zie doelstellingen 5,6 en 7).
Trage wegen creëren op vele vlakken een meerwaarde: ecologie, mobiliteit, verkeersveiligheid,
cultuurhistorie, landschapsbeleving, publieke ruimte, recreatie , gezondheid,…
Dit belang van trage wegen wordt door de gemeente erkend en uitgedragen (zie doelstelling 3).
De bestaande trage wegen, zowel de officiële voet- en buurtwegen als de wegen met openbare
erfdienstbaarheid van doorgang, worden maximaal behouden (zie doelstelling 2), op voorwaarde dat
de betreffende verbinding een effectieve meerwaarde inhoudt.
Indien wijzigingen wenselijk of noodzakelijk zijn, wordt waar mogelijk gekozen voor een verlegging
van het tracé. Een aanvraag voor wijziging wordt slechts positief geadviseerd op voorwaarde dat het
individuele belang het algemeen belang niet overstijgt. Een afschaffing wordt slechts positief
geadviseerd als er geen ander waardevol alternatief is en als de middelen om te komen tot behoud
duidelijk niet meer opwegen tegen de voordelen van een afschaffing.
De gangbare procedure wordt geoptimaliseerd (zie doelstelling 9).
De gemeente treedt op bij elke inbreuk op het bestaande tragewegennet en zorgt voor een gedegen
handhaving (zie doelstelling 8). Verdwenen of ingenomen trage wegen worden hersteld in functie van
hun multifunctionele meerwaarde. De gemeente maakt gefaseerd werk van dit herstel en voorziet
hiervoor de middelen.
Actie 1.1
Omschrijving

De gemeente voorziet de middelen om het beleid
rond trage wegen te ondersteunen. De nodige
stappen en bijhorende budgetten worden
omschreven in deze beleidsvisie

Opvolging

Werkgroep

Betrokkenen

College

Timing

Opgestart

Budget/tijdsbesteding

Opdracht gegund aan IGO in samenwerking met
vzw Trage Wegen. Tijdsbesteding verschillende

diensten: 1 d. ( mobiliteit, RO,openbare werken,
financiën,….)
Actie 1.2
Omschrijving

Nieuwe verbindingen worden ontwikkeld in
functie van missing links in het tragewegennet en
in het fiets- en voetgangersnetwerk. De gemeente
grijpt mogelijke kansen aan om deze te realiseren.
Al-vast in de volgende dossiers wordt gezocht
naar mogelijke meerwaarden voor het
tragewegennetwerk:
 RUP Engerstraat
 Ter Gessel
 Vierhuiskens
 Oude rijkswachtkazerne

Opvolging

RO

Betrokkenen

Werkgroep

Timing

Permanent

Budget/tijdsbesteding

n.v.t.

Actie 1.3
Omschrijving

De gemeente houdt het beleidsplan actueel.
Nieuwe mogelijke acties die voortkomen uit
bestaande acties worden getoetst aan de
beleidsvisie en zo nodig in het beleidsplan
opgenomen als nieuwe actie

Opvolging

Werkgroep

Betrokkenen

Afhankelijk van actiepunt

Timing

Permanent

Budget/tijdsbesteding

n.v.t.

Actie 1.4
Omschrijving

Om de twee jaar wordt een kort voortgangsrapport
opgesteld waarin opgesomd wordt welke acties
uitgevoerd of bezig zijn, welke nieuwe acties
toegevoegd worden en waar eventueel een
bijsturing van de budgetten voorgesteld kan
worden. Dit rapport wordt een addendum bij het
beleidsplan.

Opvolging

Mobiliteitsmbtenaar, Werkgroep

Betrokkenen

Timing

Tweejaarlijks, eerste keer 2015

Budget/tijdsbesteding

1 dag

Doelstelling 2: Streven naar een positief klimaat rond trage wegen
De gemeente streeft naar een maximaal bestuurlijk, administratief en maatschappelijk draagvlak voor
haar trage wegen. Ze zet de multifunctionele meerwaarde van trage wegen in de verf. Ze toont aan dat
iedereen baat heeft bij een fijnmazig kwalitatief netwerk aan trage wegen en verwerft op die manier
voldoende steun om maatregelen te treffen ter uitvoering van het beleidsplan. Daarom betrekt de
gemeente de gebruikers en bewoners maximaal bij het uitwerken en uitvoeren van lokale
tragewegeninitiatieven. Een goede communicatie is hierbij cruciaal. De gemeente informeert, zorgt
voor de promotie van trage wegen, voor educatie en sensibilisering en coördineert inspraak en
participatie.
Actie 2.1
Omschrijving

De gemeente belicht regelmatig het onderwerp en
zet regelmatig een trage weg in de kijker in het
infoblad en op de website

Opvolging

Mobiliteitsambtenaar

Betrokkenen

Werkgroep, COMM

Timing

Terugkerend

Budget/tijdsbesteding

Max. ½ dag per maand

Actie 2.2
Omschrijving

De webstek wordt actueel gehouden en
gestoffeerd met interessante informatie.
Een inhaalbeweging is nodig. Hiervoor wordt
bekeken of een stagiair ingeschakeld kan worden.

Opvolging

Mobiliteitsambtenaar

Betrokkenen

Werkgroep, COMM

Timing

Terugkerend

Budget/tijdsbesteding

Max. ½ dag per maand

Actie 2.3
Omschrijving

De gemeente neemt jaarlijks deel aan de Dag van
de Trage Weg.

Opvolging

Mobiliteitsambtenaar

Betrokkenen

Werkgroep, Natuurpunt, andere verenigingen

Timing

Jaarlijks

Budget

€ 250 / jaar

Actie 2.4
Omschrijving

De gemeente richt periodieke een open
vergadering in over buurtwegen. Zie ook actie 1.3

Opvolging

Mobiliteitsambtenaar

Betrokkenen

Werkgroep, middenveldorganisaties

Timing

Tweejaarlijks, te starten na de opmaak van het
onderhoudsplan

Budget/tijdsbesteding

100 euro / 2 werkdagen

Actie 2.5
Omschrijving

De voetwegen kunnen soms worden aangeduid
met oude toponiemen om de erfgoedwaarde van
trage wegen te benadrukken.

Opvolging

Mobiliteitsambtenaar

Betrokkenen

Werkgroep, GW, Erfgoed

Timing

2014, nadien blijvend opvolgen

Budget/tijdsbesteding

€ 1.500 (eenmalig)
Eerste actie +/- 3 werkdagen mobiliteitsambtenaar
+/- 1 week GW.

Actie 2.6
Omschrijving

De natuurwaarde van de trage wegen wordt d.m.v.
educatie benadrukt

Opvolging

Ambtenaar trage wegen, milieu

Betrokkenen

Werkgroep, middenveldorganisaties

Timing

Terugkerend

Budget/tijdsbesteding

o.m. via MOS ( zie milieu)

Actie 2.7
Omschrijving

De gemeente stimuleert het gebruik van trage
wegen door ze op te nemen in een recreatieve
omloop (bv. wandelroutes, ruiterroutes, fit-ometer, loopomlopen,rolstoel- en buggyroute,
mountainbikeroute, Kunst op de Route,
verhalenwandelingen, …). Deze routes worden
aangeduid om zo conflicten te vermijden.

Opvolging

Vrije Tijd

Betrokkenen

Werkgroep, middenveldorganisaties (vb. Pasar),

Provincie
Timing

Jaarlijkse focus

Budget/tijdsbesteding

Dienst VT

Actie 2.8
Omschrijving

De gemeente stimuleert het gebruik van trage
wegen door het bewegwijzeren van functionele
trage verbindingen in een algemeen
bewegwijzeringsplan

Opvolging

Mobiliteitsambtenaar

Betrokkenen

Werkgroep, vrije tijd

Timing

Bij opmaak bewegwijzeringsplan

Budget/tijdsbesteding

€ 20.000 globaal bewegwijzeringsplan
Budget voor signalisatie

Actie 2.9
Omschrijving

De trage wegen worden systematisch opgenomen
in RouteYou

Opvolging

Mobiliteitsambtenaar

Betrokkenen

Werkgroep, contactpersoon RouteYou

Timing

1/ Inhaalbeweging
2/ Systematisch bij openmaken nieuwe trage weg

Budget/tijdsbesteding

½ dag per maand

Doelstelling 3: De gemeente informeert over trage wegen
Vaak heerst er onduidelijkheid over trage wegen zowel bij de bevolking als binnen de administraties.
Dat brengt verwarring. Het beleidsdomein trage wegen zit dikwijls verspreid over verschillende
gemeentediensten. De wetgeving is complex, de terreinsituatie en de wettelijke situatie op papier
verschillen en de openstelling of aanleg van nieuwe trage wegen is niet steeds gemakkelijk te
beargumenteren.
Actie 3.1
Omschrijving

De gemeente organiseert regelmatig een interne
opleiding trage wegen

Opvolging

Mobiliteitsambtenaar

Betrokkenen

Gemeentediensten, voorzitters van adviesraden,
…

Timing

Tweejaarlijks, naargelang de behoefte

Budget/tijdsbesteding

+/- € 200

Actie 3.2
Omschrijving

De gemeente brengt de trage wegen systematisch
aan op haar stratenplan en houdt er rekening mee
bij de updates ervan

Opvolging

Werkgroep trage wegen

Betrokkenen

Publi-Touch ( of desgevallend een ander
publicatiebedrijf )

Timing

Zomer 2014: nieuw stratenplan

Budget/tijdsbesteding

Gesponsord

Actie 3.3
Omschrijving

De gemeente brengt een buurtwegenkaart uit

Opvolging

Werkgroep

Betrokkenen

Agiv ( Agentschap voor Geografische Informatie
Vlaanderen) ( voor de normering van de kaarten)

Timing

2013 + opvolging

Budget/tijdsbesteding

€ 1500 / 500 exemplaren

Actie 3.4
Omschrijving

De gemeente brengt een wandelkaart uit. Deze
kaart bevat kleurcodes die aanduiden of het
wandelpad verhard, halfverhard of onverhard is.

Opvolging

Werkgroep

Betrokkenen

Middenveldorganisaties

Timing

2013 + opvolging

Budget/tijdsbesteding

€ 1500 / 500 exemplaren

Actie 3.5
Omschrijving

Nieuwe wegen of opnieuw opengestelde wegen
worden bebord. Bebording wordt zo veel mogelijk
uniform gezet, langs dezelfde kant van de
voetweg.. De benaming van de weg ( indien van
toepassing) wordt mee opgenomen op de kaart.
Zie ook actie 2.8

Opvolging

Mobiliteitsambtenaar

Betrokkenen

GW

Timing

Permanent

Budget/tijdsbesteding

Zit mee in globaal bewegwijzeringsplan

Actie 3.6
Omschrijving

De gemeente verduidelijkt op de webstek de
juridische en theoretische begrippen rond trage
wegen

Opvolging

Werkgroep

Betrokkenen

COMM

Timing

Bij voorstelling beleidsplan aan brede publiek
(voorjaar 2013)

Budget/tijdsbesteding

Max. ½ dag per maand

Actie 3.7
Omschrijving

De betrokken gemeentediensten melden bij vragen
van notarissen, promotoren, OCMW’s of sociale
huisvestingsmaatschappijen stelselmatig het
bestaan van een buurtweg, gebaseerd op de
actuele inventaris.

Opvolging

Alle diensten

Betrokkenen

Diensthoofden

Timing

Permanent, vanaf afwerking inventaris

Budget/tijdsbesteding

In tijdsinvestering

Actie 3.8
Omschrijving

De gemeente stimuleert projectontwikkelaars
nieuwe trage wegen te creëren. Bij ontwikkelingen
van bepaalde percelen of verkavelingen hanteert
de betrokken gemeentedienst een tragewegentoets
met als kader het tragewegenbeleidsplan.

Opvolging

Werkgroep

Betrokkenen

RO

Timing

Permanent

Budget/tijdsbesteding

n.v.t.

Actie 3.9
Omschrijving

De gemeente legt verkavelaars op om de

buurtwegen te herstellen en / of in te richten.
Opvolging

Werkgroep

Betrokkenen

RO, OW

Timing

Permanent

Budget/tijdsbesteding

n.v.t.

Actie 3.10
Omschrijving

De gemeente plaatst een overzichtsbord van trage
verbindingen in iedere deelgemeente

Opvolging

Vrije Tijd

Betrokkenen

Werkgroep

Timing

Middellange termijn

Budget/tijdsbesteding

Sterk afhankelijk van het gebruikte materiaal.

Doelstelling 4: samenwerking en overleg rond trage wegen binnen de gemeentediensten, met de
provincie en met lokale actoren
Het integrale karakter van het thema trage wegen vereist overleg tussen de gemeentediensten. Elke
gemeentedienst is rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bij trage wegen. Elke bevoegdheid heeft
raakvlakken met een of meerdere aspecten van trage wegen. Een integraal tragewegenbeleidsplan
heeft pas daadkracht wanneer alle gemeentediensten er hun schouders onder zetten. Een
tragewegenoverleg tussen de gemeentediensten zorgt ervoor dat hun agenda’s en takenpaketten op
elkaar worden afgestemd. Ook met hogere beleidsniveaus (provincie) en lokale actoren en organisaties
wordt samengewerkt.
Actie 4.1
Omschrijving

De werkgroep Trage Wegen blijft maandelijks
samenkomen. Op de werkgroep Trage Wegen
wordt er gezamenlijk overlegd tussen de diensten
onderling en wordt er afgestemd. Zie ook actie 1.3

Opvolging

Werkgroep

Betrokkenen

Werkgroep trage wegen, gemeentediensten
(afhankelijk van agendapunten werkgroep)

Timing

Maandelijks, m.u.v. vakantieperiode

Budget

n.v.t.

Actie 4.2
Omschrijving

De gemeentediensten hanteren het
tragewegenbeleidsplan als kader voor de
ontwikkelingen inzake trage wegen binnen hun
eigen bevoegdheden. De gemeente waakt erover

dat ze het beleid in haar projecten implementeert.
Opvolging

Diensthoofden

Betrokkenen

Alle gemeentediensten

Timing

Terugkerend

Budget/tijdsbesteding

n.v.t.

Actie 4.3
Omschrijving

De gemeente houdt contact met de provinciale
administratie bevoegd voor wegen en stemt zijn
beleid af met het provinciale tragewegenbeleid en
gebiedsgerichte werking

Opvolging

Mobiliteitsambtenaar

Betrokkenen

Provincie

Timing

Terugkerend

Budget

Tijdsinvestering

Actie 4.4
Omschrijving

De gemeente volgt op welke acties er ondernomen
worden in de buurgemeenten, de
gemeenteambtenaren zoeken collega’s van
buurgemeenten op en werken samen bij
grensoverschrijdende problematieken

Opvolging

Werkgroep

Betrokkenen

Gemeentediensten, Buurgemeenten

Timing

Afhankelijk van nood, vanaf 2014 kan Kortenberg
initiatief nemen

Budget/tijdsbesteding

Tijdsinvestering

Actie 4.5
Omschrijving

De gemeente kent de betrokken actoren en
organisaties en houdt een lijst van contactpersonen
inzake trage wegen bij. De gemeente
communiceert eenduidig naar deze actoren over
de rechten en plichten op trage wegen en de
gemeente betrekt deze actoren in een vroeg
stadium wanneer er ad-hoc probleemsituaties
zouden ontstaan

Opvolging

Werkgroep

Betrokkenen

Betrokken organisaties en actoren

Timing

Terugkerend

Budget/tijdsbesteding

n.v.t.

Doelstelling 5: De gemeente inventariseert haar trage wegen
Een geactualiseerde inventaris van de trage wegen vormt het fundament van elk lokaal
tragewegenbeleid. De Atlas der Buurtwegen wordt aangevuld met andere trage wegen, zoals de
feitelijke buurtwegen waarop door openbaar gebruik een recht van doorgang is ontstaan. Een actuele
inventaris helpt gemeenteambtenaren en bestuurders snel juiste keuzes maken en vormt de basis voor
tragewegenkaarten en wandel- of fietsroutes
Actie 5.1
Omschrijving

De bestaande inventaris wordt voltooid. Naast de
buurtwegen uit de atlas worden ook alle andere
trage wegen geïnventariseerd
(zie ook actie 5.2)

Opvolging

Mobiliteitsambtenaar

Betrokkenen

Werkgroep trage wegen, externe organisatie

Timing

Korte termijn

Budget/tijdsbesteding

Tijdsinvestering, ( bij uitbesteding 10.000 euro).

Actie 5.2
Omschrijving

De gemeente houdt alle informatie over de
inventarisatie van trage wegen overzichtelijk bij
(foto’s, toestand en breedte van de wegen, data
waarop de informatie verworven is, …)

Opvolging

Werkgroep trage wegen

Betrokkenen

MOB
OW: verleggings- en afschaffingsdossiers

Timing

Permanent

Budget/tijdsbesteding

Tijdsinvestering

Actie 5.3
Omschrijving

De toepassing Camino van de provincie VlaamsBrabant wordt geïmplementeerd

Opvolging

Mobiliteitsambtenaar

Betrokkenen

Contactpersoon provincie

Timing

Samen met inventarisatie

Budget/tijdsbesteding

Tijdsinvestering

Actie 5.4
Omschrijving

De gemeentediensten gebruiken de
geactualiseerde inventaris d.m.v. het geoloket van
de provincie voor beleidsvoorbereidend of
uitvoerend werk. Op termijn wordt dit de
wegenkaart van de gemeente.

Opvolging

Diensthoofden

Betrokkenen

Alle gemeentediensten

Timing

Permanent

Budget/tijdsbesteding

n.v.t.

Doelstelling 6: De gemeente onderhoudt haar trage wegen
Gebruik en onderhoud van trage wegen hangen nauw samen. Goed onderhouden voetwegen trekken
meer gebruikers aan. Veel gebruikte voetwegen vergen op hun beurt minder onderhoud, waardoor het
makkelijker wordt ze goed te onderhouden.
Actie 6.1
Omschrijving

De gemeente stelt een onderhoudsplan trage
wegen op

Opvolging

Mobiliteitsambtenaar

Betrokkenen

Technische dienst, andere uitvoerende actoren,

Timing

Na afronding van het onderhoudsplan
wellicht eerste maaibeurt in 2014)

Budget/tijdsbesteding

Tijdsinvestering als het plan intern opgesteld
wordt. 10.000 euro indien het extern wordt
opgesteld.

(

Actie 6.2
Omschrijving

De gemeente zorgt voor een degelijk onderhoud
van trage wegen

Opvolging

Werkgroep

Betrokkenen

Technische dienst, OW (aannemers)

Timing

Terugkerend

Budget/tijdsbesteding

Jaarlijks 5 % van het budget voor het onderhoud
van het reguliere wegennet.

Actie 6.3
Omschrijving

De gemeente maakt de bestekken op voor
éénmalig achterstallig onderhoud en spreekt
hiervoor aannemers en / of sociale

economiebedrijven aan. De gemeente maakt werk
van gecoördineerde acties inzake zwerfvuil en
sluikstorten op / langs trage wegen
Opvolging

Werkgroep

Betrokkenen

Aannemers, sociale economiebedrijven,
technische dienst, milieu

Timing

Samen met herstel trage wegen

Budget/tijdsbesteding

Afhankelijk van de werken.

Actie 6.4
Omschrijving

De gemeente schakelt de aangelanden, eigenaars
of verenigingen in bij het onderhoud door middel
van een subsidiereglement

Opvolging

Werkgroep

Betrokkenen

Middenveld

Timing

Middellange termijn

Budget/tijdsbesteding

Budget te voorzien in de begroting

Actie 6.5
Omschrijving

De gemeente richt een centraal meldpunt op waar
alle meldingen over trage wegen verzameld
worden; een tragewegendokter. De gemeente
communiceert over dit meldpunt. Zie ook actie 1.3

Opvolging

werkgroep

Betrokkenen

COMM, ICT

Timing

Middellange termijn

Budget/tijdsbesteding

n.v.t.

Actie 6.6
Omschrijving

De gemeente doet een oproep voor meters en
peters die enkele trage wegen onder hun toezicht
nemen en knelpunten/gebreken kunnen doorgeven
aan de ‘trage wegen dokter’.

Opvolging

werkgroep

Betrokkenen

COMM, ICT, vrijwilligers

Timing

Middellange termijn

Budget/tijdsbesteding

n.v.t.

Doelstelling 7: De gemeente zorgt voor de inrichting van haar trage wegen
Bij eenmalige werken biedt een goed geëvalueerd inrichtingsvoorstel de beste garantie op een
duurzame aanleg of heraanleg. Als onderdeel van de publieke ruimte wordt het tragewegennet zo
multifunctioneel mogelijk ontworpen. Aan de hand van een dynamisch programma van eisen wordt
het ontwerp afgetoetst en bijgestuurd. Zo kan men tot een afgewogen voorstel komen van
materiaalkeuze voor de bedding, maatregelen voor gebruikersbeperkingen, aanplantingen langs de
weg, herkenbaarheid, …
Actie 7.1
Omschrijving

De gemeente voorziet jaarlijks een budget voor
natuurtechnische inrichting en herstel van trage
wegen. Hiervoor worden duurzame materialen
gebruikt; verharding wordt vermeden. Er wordt
rekening gehouden met de lokale afwatering,
bodemerosie en gezorgd voor een
cultuurhistorisch verantwoorde en
landschappelijke inpassing. Deze actie kan
verfijnd worden nadat het actieplan is opgesteld.

Opvolging

Mobiliteitsambtenaar

Betrokkenen

Technische dienst

Timing

2014 - 2015

Budget/tijdsbesteding

10% van het budget voor aanleg en herstel van het
reguliere wegennet, en dit voor de eerste 3 jaar
(inhaalbeweging). Vervolgens kan dit
teruggebracht worden tot 5%.

Actie 7.2
Omschrijving

Met de inventaris als basis gaat de gemeente na
wat de wensen en noden zijn van alle
gebruikersgroepen. Op basis van deze navraag
worden prioriteiten geselecteerd en een
stappenplan voor de uitvoering uitgeschreven

Opvolging

werkgroep

Betrokkenen

Vrije Tijd, middenveldorganisaties

Timing

Samen met inrichting/herstel wegen

Budget

Tijdsbesteding

Actie 7.3
Omschrijving

De gemeente neemt maatregelen tegen zwerfvuil,
sluikstorten en hondenpoep

Opvolging

Werkgroep

Betrokkenen

Milieu, GSW, Jeugd

Timing

Terugkerend

Budget/tijdsbesteding

Tijdsbesteding

Doelstelling 8: De gemeente zorgt voor handhaving op trage wegen
Nog steeds worden op wederrechtelijke wijze trage wegen ingeploegd, afgesloten of ingepalmd. Om
dergelijke misbruiken tegen te gaan, maakt de gemeente werk van een gedegen handhaving, inclusief
controle en verbalisering.
Actie 8.1
Omschrijving

Er wordt een gestandaardiseerd stappenplan
opgesteld bij vaststelling van onrechtmatige
inname van buurtwegen:
1/ brief met vaststelling van de feiten + vraag om
binnen 14 dagen actie te ondernemen of intentie
kenbaar te maken. Indien telefonische reactie:
aangetekend bevestigen wat gezegd werd.
2/ Indien geen reactie: aangetekend schrijven met
verwijzing naar eerste brief.
3/ Indien geen reactie of indien afspraak niet
nagekomen werd, aangetekend schrijven waarin
gewezen wordt op de gevolgen
4/ Opstarten juridische procedure

Opvolging

Mobiliteitsambtenaar + indien nodig
advocatenkantoor.

Betrokkenen

Aangelanden, GSW

Timing

Permanent

Budget/tijdsbesteding

Tijdsbesteding

Actie 8.2
Omschrijving

Nieuwe kleine inbreuken worden door de GASambtenaar vastgesteld en zo nodig geverbaliseerd

Opvolging

GSW

Betrokkenen

FIN

Timing

Permanent

Budget/tijdsbesteding

n.v.t.

Actie 8.3
Omschrijving

Bij verkavelingsaanvragen, hetzij individueel,
hetzij van een verkavelaar, moet de voetweg
toegankelijk zijn vooraleer de vergunning

toegekend worden. Bij afschaffing of verlegging
betaalt de eigenaar de welvoeglijkheidsvergoeding
zoals die door de landmeter/schatter bepaald
wordt.
Opvolging

RO

Betrokkenen

Werkgroep

Timing

Permanent

Budget/tijdsbesteding

Tijdsinvestering

Doelstelling 9: de gemeente optimaliseert de adviesprocedure bij verleggings- en
afschaffingsprocedures van buurtwegen
Het openbaar onderzoek in verleggings- of afschaffingsprocedures van buurtwegen bedraagt minimaal
slechts 15 dagen en vereist geen aanplakking ter plaatse. Dit levert vaak weinig afgewogen voorstellen
op tot verlegging of afschaffing van trage wegen
Actie 9.1
Omschrijving

De gemeente toetst elk verzoek om buurtwegen af
te schaffen of te wijzigen aan het gemeentelijk
beleidsplan Trage Wegen. Een verzoek dat niet
overeenkomt met de vooropgestelde
doelstellingen van dit plan wordt niet ingewilligd.
Bij afschaffing of verlegging betaalt de eigenaar
de welvoeglijkheidsvergoeding zoals die door de
landmeter/schatter bepaald wordt.

Opvolging

OW

Betrokkenen

Werkgroep, GAMV

Timing

Permanent

Budget/tijdsbesteding

n.v.t.

Actie 9.2
Omschrijving

De gemeenteraad verbetert de modaliteiten van
het openbaar onderzoek om betere voorstellen te
doen:
 Aanplakking aan elk kruispunt met het
wegdeel in kwestie
 Standaard adviesvraag aan de
mobiliteitsambtenaar, die de adviesvraag
doorspeelt aan de werkgroep trage wegen
en/of GAMV. De adviesvraag kan
geagendeerd worden op de vergadering,
maar de termijn blijft in acht genomen.
 Aankondigen in de gemeentelijke
nieuwsbrief en op gemeentelijke webstek

Opvolging

RO

Betrokkenen

OW, MOB, COMM

Timing

Terugkerend

Budget/tijdsbesteding

n.v.t.

Doelstelling 10: Doorstroming van het tragewegenbeleid in andere beleidsdomeinen
De gemeente vertaalt het tragewegenbeleidsplan naar andere gemeentelijke plandocumenten. Een
fijnmazig netwerk van trage wegen, de hoofddoelstelling van het tragewegenbeleidsplan, opnemen in
gemeentelijke plandocumenten (Mobiliteitsplan, GNOP, Milieujaarprogramma, Ruimtelijk
Structuurplan, RUP's) biedt meer mogelijkheden tot de bescherming, herwaardering of heropening van
individuele trage wegen.
Actie 10.1
Omschrijving

De gemeente vertaalt het tragewegenbeleidsplan
naar het mobiliteitsplan

Opvolging

Mobiliteitsambtenaar

Betrokkenen

Provincie

Timing

Diverse aspecten zijn reeds opgenomen in het
huidige mobiliteitsplan.
Middellange termijn (ten vroegste een sneltoets in
2019)

Budget/tijdsbesteding

Binnen opmaak / herziening gemeentelijk
mobiliteitsplan

Actie 10.2
Omschrijving

De gemeente vertaalt het tragewegenbeleidsplan
naar het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Opvolging

RO

Betrokkenen

Werkgroep

Timing
Budget/tijdsbesteding

Binnen opmaak / herziening GRS

Actie 10.3
Omschrijving

Bij het opmaken van RUP’s worden alle juridisch
bestaande buurtwegen en openbare
erfdienstbaarheden van doorgang vermeld

Opvolging

RO

Betrokkenen

Werkgroep

Timing

Permanent

Budget

n.v.t.

Actie 10.4
Omschrijving

De gemeente maakt melding van assen voor traag
verkeer binnen het GRS wanneer dit wordt
bijgestuurd

Opvolging

RO

Betrokkenen

Mobiliteitsambtenaar

Timing

Afhankelijk van bijsturing GRS

Budget/tijdsbesteding

n.v.t.

Actie 10.5
Omschrijving

De gemeente maakt een speelweefselplan waarin
de trage wegen als verbinding fungeren

Opvolging

Vrije Tijd

Betrokkenen

Werkgroep, externe partner?

Timing

Samen met speelweefselplan

Budget/tijdsbesteding

In speelweefselplan

Samenvatting
Doelstelling 1: Behoud, herstel en multifunctionele ontwikkeling van trage wegen
Actie 1.1 Beleid en middelen
Actie 1.2 Ontwikkelen nieuwe verbindingen
Actie 1.3 Actueel houden beleidsplan
Actie 1.4 Opmaak voortgangsrapport
Doelstelling 2: Streven naar een positief klimaat rond trage wegen
Actie 2.1 Trage wegen in de kijker
Actie 2.2 Actuele webstek
Actie 2.3 Dag van de Trage Weg
Actie 2.4 Tweejaarlijkse open raad
Actie 2.5 Naamgeving trage wegen
Actie 2.6 Natuurwaarde benadrukken
Actie 2.7 Opnemen trage wegen in recreatieve routes
Actie 2.8 Bewegwijzering
Actie 2.9 Trage wegen op RouteYou
Doelstelling 3: De gemeente informeert over trage wegen
Actie 3.1 Interne opleiding trage wegen
Actie 3.2 Trage wegen op het stratenplan
Actie 3.3 Buurtwegenkaart

Actie 3.4 Wandelkaart
Actie 3.5 Bebording
Actie 3.6 Juridische verduidelijking
Actie 3.7 Melden aanwezigheid buurtweg
Actie 3.8 Stimuleren projectontwikkelaars
Actie 3.9 Verkavelaars buurtwegen laten inrichten of herstellen
Actie 3.10 Overzichtsborden per deelgemeente
Doelstelling 4: Doelstelling 4: samenwerking en overleg rond trage wegen binnen de
gemeentediensten, met de provincie en met lokale actoren
Actie 4.1 Samenkomen werkgroep trage wegen
Actie 4.2 Gebruik beleidsplan trage wegen door gemeentediensten
Actie 4.3 Afstemming met provincie
Actie 4.4 Afstemming buurgemeenten
Actie 4.5 Afstemming lokale actoren en organisaties
Doelstelling 5: De gemeente inventariseert haar trage wegen
Actie 5.1 Inventaris voltooien
Actie 5.2 Informatie overzichtelijk bewaren
Actie 5.3 Camino-toepassing implementeren
Actie 5.4 Geactualiseerde inventaris d.m.v. geoloket
Doelstelling 6: De gemeente onderhoudt haar trage wegen
Actie 6.1 Opmaak onderhoudsplan trage wegen
Actie 6.2 Uitvoering onderhoud trage wegen
Actie 6.3 Stappenplan met prioriteiten
Actie 6.4 Inhaalbeweging achterstallig onderhoud
Actie 6.5 Tragewegendokter
Doelstelling 7: De gemeente zorgt voor de inrichting van haar trage wegen
Actie 7.1 Budget voor inrichting en herstel
Actie 7.2 Evaluatie tragewegennetwerk en prioriteiten
Actie 7.3 Zwerfvuil, sluikstort en hondenpoep
Doelstelling 8: De gemeente zorgt voor handhaving op trage wegen
Actie 8.1 Stappenplan volgen bij inname
Actie 8.2 GAS-ambtenaar
Actie 8.3 Eerst toegankelijk, dan vergunning
Doelstelling 9: de gemeente optimaliseert de adviesprocedure bij verleggings- en
afschaffingsprocedures van buurtwegen
Actie 9.1 Tragewegentoets
Actie 9.2 Modaliteiten openbaar onderzoek
Doelstelling 10: Doorstroming van het tragewegenbeleid in andere beleidsdomeinen
Actie 10.1 Beleidsplan trage wegen vertalen naar mobiliteitsplan
Actie 10.2 Beleidsplan trage wegen vertalen naar Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
Actie 10.3 Alle trage wegen vermelden bij opmaak RUP
Actie 10.4 Tragewegenassen melden bij bijsturing GRS
Actie 10.5 Speelweefselplan met trage wegen als ruggengraat
575.21

12.

Aankoop verhuiswagen: goedkeuring lastenvoorwaarden en gunningswijze

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
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,
inzonderheid artikel 120;
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;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26
september 1996, en latere wijzigingen;
Gelet op het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB);
Gelet op de CODEX over het welzijn op het werk (CODEX);
Gelet op het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI);
Gelet op het KB van 12.08.1993 gewijzigd bij het KB van 17.06.1997, 04.05.1999 en 28.08.2002
betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen;
Gelet op het KB van 12.08.2008 tot uitvoering van de richtlijn 2006/42/EG van het Europees
parlement en de Raad betreffende machines (Europese Machine Richtlijn);
Gelet op het technisch reglement (voorschriften voor voertuigen) en aan de Belgische wegcode;
Gelet op het MB van 07.05.1999 inzake signalering van werken en verkeersbelemmeringen op de
openbare weg;
Gelet op het KB van 10.01.1997 tot uitvoering van de richtlijn 73/23/EEG, gewijzigd bij de richtlijn
93/68/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen tot vaststelling van de
veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, apparaten en leidingen moeten bieden
(Europese Laagspanningsrichtlijn);
Gelet op het KB van 28.02.2007 tot uitvoering van de richtlijn 2004/108/EG het Europese parlement
en de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de
elektromagnetische compatibiliteit;
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Aankoop verhuiswagen” een bestek
werd opgemaakt door de Dienst Algemene Zaken;
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “Aankoop verhuiswagen” wordt
geraamd op € 65.000 incl. btw;
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het krediet dat voorzien is in de begroting van 2013 op artikel 421/743/52 van de
buitengewone dienst;
Gelet op het visum nr.2013/39 van 24/04/2013 van de ontvanger;
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, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen.
Besluit: Met algemene stemmen
Art. 1 : Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met en de raming voor de opdracht met als
voorwerp “Aankoop verhuiswagen”, opgesteld door de Dienst Algemene Zaken. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene
aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en
diensten. De kostenraming bedraagt € 65.000 incl. btw.
Art. 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Art. 3 : De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden op artikel 421/743/52 van de
buitengewone dienst van het dienstjaar 2013.

261.11

13.

Studie voor het dossier 'Asfalteringswerken en aanleg voet- en fietspaden 2013': goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen;
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, 1° a;
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,
inzonderheid artikel 120;
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;
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Studie voor het dossier
'Asfalteringswerken en aanleg voet- en fietspaden 2013'” een bestek met nr. 2013 D4/865.1 werd
opgemaakt door de Dienst Openbare Werken;
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “Studie voor het dossier
'Asfalteringswerken en aanleg voet- en fietspaden 2013'” wordt geraamd op € 53.719,01 excl. btw of
€ 65.000,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het krediet dat met begrotingswijziging 1voorzien is in de begroting van 2013 op artikel 421
12/731/60 van de buitengewone dienst;
Overwegende dat de financiering van dit krediet gebeurt met eigen middelen;
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, Silke Cuypers, Erwin Cleopater.
- onthouden zich: Stefaan Ryckmans, Willy Trappeniers, Katrijn Willems, Ann Van de Casteele,
Marinus van Greuningen.
Besluit: Met 20 stemmen voor en 5 onthoudingen
Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. 2013 D4/865.1 en de raming voor de opdracht met
als voorwerp “Studie voor het dossier 'Asfalteringswerken en aanleg voet- en fietspaden 2013'”,
opgesteld door de Dienst Openbare Werken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in
het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming
bedraagt € 53.719,01 excl. btw of € 65.000,00 incl. 21% btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
De opdracht waarvan sprake zal gefinancierd worden op artikel 421 12/731/60 van de buitengewone
dienst van het dienstjaar 2013.
865.1

14.

Plaatsen luifel gemeenteschool De Negensprong Everberg: goedkeuring ontwerp

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;
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 schepencollegebeslissing d.d. 12.05.1999 waarbij de heer Dirk Hendrickx, Vissegatstraat
164 te 3071 Kortenberg werd aangesteld als ontwerper voor de “aanpassingswerken school Everberg”
en waarvan het plaatsen van een luifel in de school Everberg deel uitmaakt;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht door architect Dirk Hendrickx een bijzonder bestek
werd opgesteld;
Overwegende dat de kostprijs voor het plaatsen van een luifel school Everberg geraamd wordt op
41.916,20 euro + 8.802,40 euro (21 % btw) = 50.718,60 euro;
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het krediet dat voorzien is op artikel 722 03/724/60/2011 van de buitengewone begroting;
Overwegende dat de financiering gebeurt met eigen middelen;
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, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen.
Besluit: Met algemene stemmen
Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek en raming voor de opdracht met als voorwerp “plaatsen
luifel gemeenteschool De Negensprong te Everberg, opgesteld door architect Dirk Hendrickx.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in
de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten.
De kostenraming bedraagt 41.916,20 euro + 8.802,40 euro (21 % btw) = 50.718,60 euro;
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
De opdracht waarvan sprake zal gefinancieerd worden op artikel 722 03/724/60/2011 van de
buitengewone begroting.
861.2

15.

Overeenkomst tussen gemeente Kortenberg en De Watergroep met betrekking tot het
realiseren van rioolaansluitingen

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 29.06.2009 waarbij een aangepast overeenkomst tussen de
gemeente Kortenberg en de VMW (thans de Watergroep) inzake de realisatie van de rioolaansluitingen, werd goedgekeurd;

Overwegende dat deze overeenkomst van toepassing is in de gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening (gemeentelijk reglement) betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de
verplichte aansluiting op de openbare riolering en afkoppeling van hemelwater afkomstig van
particuliere woningen d.d. 25.11.2002, inzake het deel “aansluiting op het openbaar rioleringsnet”, in
het bijzonder met betrekking tot art. 8 § 2;
Overwegende dat de overeenkomst met de Watergroep voor de realisatie van rioolaansluitingen dient
aangepast en verlengd te worden;
Gelet op het voorstel van een nieuwe overeenkomst waarbij de Watergroep volgende forfaitaire
prijzen rechtstreeks zal factureren aan de klant:
- voor een enkelvoudige aansluiting zonder inspectieput:
1.500,00 euro (excl. btw)
- voor een aansluiting op een gescheiden stelsel zonder putten: 3.000,00 euro (excl. btw)
- voor het leveren en plaatsen van een toezichtput met deksel en gietijzeren kader (zonder
verkeerslast): 285,00 euro (excl. btw);
Overwegende dat wanneer de bouwheer zelf kan aansluiten op een bestaande wachtbuis op
privéterrein en er tevens een toezichtput aanwezig is op de hoogte van de rooilijn, factureert de
Watergroep een bedrag van 1.500,00 euro (excl. btw) voor een enkelvoudige aansluiting en 3.000,00
euro (excl. btw) voor een aansluiting op een gescheiden stelsel. De Watergroep zorgt ook bij deze
aansluitingen voor een controle op een correcte realisatie van de afkoppeling op de aansluiting;
Overwegende dat de overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur en treedt in werking op
datum van de ondertekening ervan. Zij is jaarlijks opzegbaar bij aangetekend schrijven met
inachtname van een opzegtermijn van 3 maanden;
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, Myriam Van Tricht, René De Becker, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Erwin
Cleopater.
- stemmen tegen: Stefaan Ryckmans, Willy Trappeniers, Katrijn Willems, Ann Van de Casteele.
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Mia Brumagne, Silke Cuypers, Roger Broos, Marinus van
Greuningen.
Besluit: Met 16 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 5 onthoudingen
De nieuwe overeenkomst tussen de gemeente Kortenberg en de Watergroep inzake de realisatie van de
rioolaansluitingen wordt goedgekeurd en vervangt de vorige overeenkomst.
Het voorstel van de nieuwe overeenkomst bestaat uit volgende betalingsmodaliteiten waarbij de
Watergroep de forfaitaire prijzen rechtstreeks factureert aan de klant:
- voor een enkelvoudige aansluiting zonder inspectieput:
1.500,00 euro (excl. btw)
- voor een aansluiting op een gescheiden stelsel zonder putten: 3.000,00 euro (excl. btw)
- voor het leveren en plaatsen van een toezichtput met deksel en gietijzeren kader (zonder
verkeerslast): 285,00 euro (excl. btw).
Wanneer de bouwheer zelf kan aansluiten op de bestaande wachtbuis op privéterrein en er tevens een
toezichtput aanwezig is op de hoogte van de rooilijn, factureert de Watergroep een bedrag van
1.500,00 euro (excl. btw) voor een enkelvoudige aansluiting en 3.000,00 euro (excl. btw) voor een
aansluiting op een gescheiden stelsel. De Watergroep zorgt ook bij deze aansluitingen voor een
controle op een correcte realisatie van de afkoppeling op de aansluiting;
De overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur en treedt in werking op datum van de
ondertekening ervan. Zij is jaarlijks opzegbaar bij aangetekend schrijven met inachtname van een
opzegtermijn van 3 maanden.
851.2

16.

Gemeentelijk reglement betreffende rioolaansluitingen, afkoppeling van regen- en afvalwater,
berging en buffering bij bestaande woningen en het collectief plaatsen en beheren van
individuele waterzuiveringsinstallaties: wijziging

Gelet op het gemeentedecreet:
Gelet op de wet van 26 maart 1971 inzake de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I) en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 maart 1999 tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse regering van 30 maart 1996 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder, alsook
van de verhouding waarin het Vlaamse gewest bijdraagt in de kosten verbonden aan de aanleg en de
verbetering door de gemeenten van openbare riolen, andere dan prioritaire rioleringen, evenals
houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de procedure tot vaststelling van de
subsidiëringprogramma’s;
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 31 juli 1996
met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen
en individuele voorbehandelinginstallaties;
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 19 december
1996 met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor de aanleg van
kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties;
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 23 maart
1999 met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en
infiltratievoorzieningen;
Gelet op de Europese kaderrichtlijn Water 2000/60/EG;
Gelet op het decreet van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 4 oktober 1999 houdende verordening betreffende de lozing
van huishoudelijk afvalwater en de verplichte aansluiting op de openbare riolering;
Gelet op de provinciale stedenbouwkundige verordening inzake afkoppeling van hemelwater
afkomstig van verharde oppervlakten en de provinciale stedenbouwkundige verordening inzake de
afkoppeling van hemelwater afkomstig van dakvlakken;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening “infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en
gescheiden riolering van afvalwater en hemelwater” die de bewoners van bepaalde gebouwen
verplicht hun afval- en regenwater te scheiden;
Gelet op het feit dat de bescherming van het leefmilieu een der prioritaire opdrachten van de gemeente
is;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 7 november 2005 houdende goedkeuring van het principe en
de voorwaarden voor het afsluiten van een concessieovereenkomst inzake rioolwaterinfrastructuur
teneinde deze opdracht snel en efficiënt te laten verlopen;
Gelet op de schepencollegebeslissing van 23 mei 2007 houdende het afsluiten van een
concessieovereenkomst inzake rioolwaterinfrastructuurbeheer met de nv Aquafin;
Gelet op de vaststelling op 23 juni 2008 door de Vlaamse minister van openbare werken van het
zoneringsplan van de gemeente;
Overwegende dat, naast de functie van hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen als
bufferopvang van hemelwater, ook de afkoppeling van het hemelwater van de gewone of gescheiden
riolering bij hevige regenval de druk op het gemeentelijk rioleringsstelsel en de kans op mogelijke
overstromingen en overstortingen verkleint, er minder water moet worden afgevoerd, de afvoer
bovendien vertraagt en de grondwaterreserves aanvult;
Overwegende dat hierin voorzien is dat de aanvoer van niet-vervuild hemelwater naar de
rioolwaterzuiveringsinstallaties zoveel mogelijk beperkt moet worden om deze installaties naar
behoren te laten werken;
Overwegende dat drinkwater kwalitatief te hoogwaardig is om gebruikt te worden voor het
doorspoelen van toiletten, voor het gebruik in de tuin, voor de schoonmaak of voor andere
laagwaardige toepassingen;

Overwegende dat met het gebruik van hemelwater de mogelijkheid geschapen wordt om minder
drinkwater te verbruiken en op te pompen uit de grondwaterlagen; dat hiermee het aanwenden van een
schaarse grondstof op een oordeelkundige en duurzame manier beperkt wordt en dat
verdrogingverschijnselen tegengegaan worden en met gunstig effect op de versterking en het behoud
van de diversiteit;
Overwegende dat preventieve acties en een aanmoedigingsbeleid ter voorkoming van
milieuverontreiniging meer nut hebben dan repressieve acties;
Overwegende dat de gemeente sterk investeert in de aanleg van gescheiden rioleringssystemen;
Overwegende dat het wenselijk is, om de rendabiliteit van deze investeringen te verhogen, de
inwoners te overtuigen het hemelwater op privé-domein af te koppelen;
Overwegende dat de aanleg van 2 DWA-leidingen met een optimale afkoppeling op woningniveau
noodzakelijk is om in aanmerking te komen voor de maximale subsidies voor de uitvoering van
rioleringswerken vanwege de VMM;
Overwegende dat bij nieuwbouw of verbouwing gescheiden aanleg van afval- en hemelwaterleiding
tot aan de perceelsgrens wordt opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning;
Overwegende dat in het verleden op initiatief en op kosten van de burgers individuele
waterzuiveringsinstallaties (IBA’s) geplaatst werden in zones die volgens het huidig goedgekeurd
zoneringsplan ingekleurd zijn in een zone voor collectieve zuivering; deze burgers hebben bijgevolg
aansluitingsplicht vanaf het ogenblik dat de mogelijkheid tot aansluiting op de openbare riolering in de
weg bestaat; dat deze IBA’s definitief buiten gebruik gesteld en verwijderd dienen te worden zodra de
bedoelde woning aangesloten wordt op de openbare riolering; dat het aangewezen is een vergoeding te
voorzien bij het buiten gebruik stellen en het verwijderen van bedoelde installaties;
Overwegende dat technische installaties zoals IBA’s boekhoudkundig afgeschreven worden op 10
jaar;
Overwegende dat een aantal woningen niet aangesloten kunnen worden op de openbare riolering, dat
de gemeente individuele waterzuiveringsinstallaties (IBA’s) voorziet om het afvalwater van deze
woningen te zuiveren;
Overwegende dat de gemeente al zijn bewoners op een gelijke manier wenst te behandelen inzake
sanering van afvalwater, ongeacht de woonplaats;
Overwegende dat de collectieve levering, plaatsing en beheer van een individuele
behandelingsinstallatie van afvalwater de voorkeur verdient boven een individuele benadering;
Overwegende dat het zinloos is om nog langer subsidies te voorzien voor het plaatsen van individuele
waterzuiveringsinstallaties;
Overwegende dat met de gemeenteraadsbeslissing van 29 juni 2009 een overeenkomst met de VMW
werd afgesloten voor de realisatie van nieuwe huisaansluitingen op de riolering op openbaar domein.
Overwegende dat het wenselijk is het oppervlakte- en grondwater te beschermen en dat het daarom
noodzakelijk is een gemeentelijk reglement vast te stellen met betrekking tot de afkoppeling, buffering
en berging van hemelwater afkomstig van bestaande woningen die gelegen zijn aan een openbare weg
die met gescheiden riolering uitgerust wordt of is of waar de gemeente een afkoppelings-, bufferingsen/of infiltratieproject gedefinieerd heeft en voor de collectieve levering, plaatsing en beheer van
individuele behandelingsinstallaties van afvalwater (IBA’s);
Overwegende dat de nodige kredieten voor het uitvoeren van de afkoppelingsprojecten en de projecten
voor het plaatsen van individuele waterzuiveringsinstallaties per begrotingsjaar zullen voorzien
worden;
Overwegende dat per project een visum zal gevraagd worden aan de financieel beheerder;
Gelet op de overeenkomst tussen gemeente Kortenberg en De Watergroep m.b.t. het realiseren van
rioolaansluitingen, voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van heden;
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, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen.
Besluit: Met algemene stemmen

Artikel 1
Definities.
- Afvalwater: water met afvalstoffen en/of verontreinigingen waarvan de houder zich ontdoet of moet
ontdoen;
- De Watergroep: De CVBA Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening/De Watergroep, met
maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Vooruitgangstraat 189, met ondernemingsnummer
0224.771.467
- Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater;
- Huishoudelijk afvalwater: afvalwater afkomstig van:
14. normale huishoudelijke activiteiten
15. sanitaire installaties
 keukens
 het reinigen van gebouwen zoals woningen, kantoren, plaatsen waar groot- of kleinhandel
wordt gedreven, zalen voor vertoningen, kazernen, kampeerterreinen, gevangenissen,
onderwijsinrichtingen met of zonder internaat, klinieken, hospitalen en andere inrichtingen
waar niet besmettelijke zieken opgenomen en verzorgd worden, zwembaden, hotels,
restaurants, drankgelegenheden, kapsalons
 wassalons, waar de toestellen uitsluitend door het cliënteel zelf worden bediend;
- 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;
- 2 DWA: leiding gedimensioneerd om 2 keer het verwachte afvalwaterdebiet per dag af te voeren (2
keer omdat het afvalwater niet evenredig over 24 uur verdeeld wordt in de praktijk. Er is niet in
capaciteit voorzien voor bijkomend regenwater);
- DWA(-leiding): droogweerafvoer(leiding): leiding voor uitsluitend afvalwater zonder hemelwater;
- RWA(-leiding): regenwaterafvoer(leiding): leiding voor uitsluitend hemelwater;
- 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;
- Dakoppervlak: horizontale projectie van de buitenafmetingen van het dak;
- Bestaande gebouwen: gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd
zonder de verplichting van het afvalwater en het hemelwater gescheiden af te voeren;
- Woonentiteit: Lokaal of geheel van aansluitende lokalen hoofdzakelijk bestemd voor de huisvesting
van een persoon of een groep van samenlevende personen.
Worden niet beschouwd als afzonderlijke woonentiteiten: entiteiten die deel uitmaken van
toeristische accommodaties of van collectieve verblijfsaccommodaties (tehuizen voor bejaarden,
verpleeginrichtingen, kazernes, internaten, verblijfsaccommodatie voor studenten opgericht door
erkende onderwijsinstellingen, kloosters, opvangcentra, gevangenissen …)
- Bedrijfsafvalwater: alle afvalwater dat niet voldoet aan de bepalingen van huishoudelijk afvalwater;
- Infiltratievoorziening: infiltratiebed, zink- of besterfput, drainagebuizen of een specifieke technische
ingreep voor het doorsijpelen van hemelwater in de bodem op eigen terrein;
- Verharde oppervlakte: oppervlakte voorzien van ondoorlatend materiaal;
- Oppervlaktewater: alle oppervlaktewater met uitzondering van de kunstmatige afvoerwegen voor
hemelwater en de openluchtgreppels, behorend tot de openbare riolering;
- Hemelwaterput: reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater;
- Individuele waterzuiveringsinstallatie (IBA): een 'mini' rioolwaterzuiveringsinstallatie die per perceel
of per woning het vrijkomende huishoudelijk afvalwater zuivert;

- 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
Verplichtingen
- Afvalwater:
Afvalwater wordt verplicht aangesloten op de openbare riolering indien een openbare riolering
aanwezig is of op de individuele behandelingsinstallatie (voorzien door het gemeentebestuur of haar
aangestelde).
- Hemelwater:
 Hemelwater wordt optimaal afgekoppeld.
 Indien er een hemelwaterinstallatie wordt aangelegd is het hergebruik van hemelwater
verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van
een toilet én een buitenkraan respectievelijk van een wasmachine én een buitenkraan. Een
pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen
worden.
 De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een
infiltratievoorziening, met buffervolume in functie van de infiltratiecapaciteit van de bodem
en de grootte van het verharde oppervlak.
 De overloop van de hemelwaterput mag ook, via buffer, worden afgeleid naar een openbare
infiltratievoorziening, een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of een oppervlaktewater
(provinciale verordening)
 Wanneer een gescheiden stelsel aanwezig is, mag de overloop van de hemelwaterput
eveneens, via een buffer, aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering
bestemd voor de afvoer van hemelwater.
 Slechts bij ontstentenis van een van deze mogelijkheden mag het hemelwater via een
afzonderlijke aansluiting in de openbare riolering geloosd worden via een bufferinstallatie.
- Individuele waterzuiveringsinstallatie:
Bij woningen die voorzien zijn van een individuele waterzuiveringsinstallatie dient deze installatie
definitief buiten werking gesteld en weggehaald te worden zodra de woning aangesloten wordt op de
openbare riolering.
Artikel 3
Uitvoering door de gemeente of haar aangestelde
§1. De gemeente bepaalt per begrotingsjaar waar afkoppelingsprojecten worden uitgevoerd en bij
welke woningen individuele waterzuiveringsinstallaties worden geplaatst.
§2. Afkoppelingsprojecten worden door de gemeente of haar aangestelde uitgevoerd volgens prioriteit:
. Rioleringswerken voor de aanleg van gescheiden riolering (2 DWA) in uitvoering.
. Oplossen van wateroverlast in woongebieden en knelpuntgebieden.
. Straten met reeds aangelegd gescheiden rioleringsstelsel.
. Beperken van overstortingen in ecologisch waardevolle gebieden en later in alle
oppervlaktewaters.
. Gebieden met goede infiltratiecapaciteit voor maximaal rendement van de investeringen.
. Sociale correcties – sociale wijken.
. Afkoppelingen die op initiatief van de inwoners kunnen gerealiseerd worden.
. Aansluiten van woningen in gerioleerd gebied, die momenteel nog afvalwater in de
bodem lozen.
Artikel 4
Voorwaarden en werkwijze voor aansluiting op de openbare riolering naar aanleiding van de bouw of

verbouwing van een woning, al dan niet met stedenbouwkundige vergunning (zonder realisatie van
een afkoppelingsproject door de gemeente).
§1. De bouwheer dient een aanvraag in bij De Watergroep voor de realisatie van de rioolaansluiting.
§2. Indien er een wachtbuis op privéterrein aanwezig is, mag de bouwheer, na akkoord van De
Watergroep, de rioolaansluiting zelf realiseren. De Watergroep zorgt nadien voor een controle op een
correcte realisatie van de aankoppeling op de aansluiting.
§3. Indien er geen wachtbuis aanwezig is, zal De Watergroep de rioolaansluiting realiseren conform de
overeenkomst tussen de gemeente en De Watergroep.
§4. Voor iedere aansluiting op de openbare riolering, ongeacht of deze gerealiseerd werd door middel
van een nieuwe aansluiting of door middel van een aansluiting op een wachtbuis, zal door De
Watergroep een bedrag gefactureerd worden als vergoeding voor het rioolrecht, conform de
overeenkomst tussen de gemeente en De Watergroep.
Artikel 5
De realisatie van een afkoppelingsproject: Voorwaarden en werkwijze voor aansluiting op de openbare
riolering bij bestaande woningen die een stedenbouwkundige vergunning verkregen zonder de
verplichting het hemelwater en het afvalwater gescheiden af te voeren:
§1. De gemeente of haar aangestelde voorziet in de begeleiding van de diverse afkoppelingsprojecten
door de aanstelling van een afkoppelingsdeskundige op kosten van de gemeente.
§2. Voor de aanvang van de werken stelt de afkoppelingsdeskundige een ontwerpplan en een
kostenraming op.
§3. De afkoppelingswerken worden uitgevoerd volgens het door de gemeente goedgekeurd
ontwerpplan – onder begeleiding van de afkoppelingsdeskundige.
§4. De afkoppelingswerken kunnen de plaatsing van een hemelwaterput omvatten op vraag van de
eigenaar van de woning. De kosten voor het materiaal en voor het uitvoeren van de extra werken
vallen ten laste van de eigenaar van de woning.
§5. De afkoppelingswerken kunnen eveneens het definitief buiten gebruik stellen en het weghalen van
een eventuele IBA omvatten in opdracht van de gemeente en ten laste van de gemeente.
De eigenaar van de woning wordt door de gemeente bijkomend vergoed voor de IBA.
Deze vergoeding wordt als volgt bepaald: (K-S)-((K-S).j.p)
K = kostprijs incl. BTW van de installatie (te bewijzen aan de hand van facturen)
S = totaal ontvangen subsidies voor plaatsen installaties(gemeentelijk, provinciaal, gewestelijk en
federaal)
j = aantal jaar (incl. begonnen jaar) dat de installatie in gebruik was
p = 10% (afschrijvingsfactor; dergelijke systemen worden boekhoudkundig afgeschreven over een
periode van 10 jaar)
§6. De werken voor de afkoppeling van afvalwater en hemelwater worden in opdracht van de
gemeente en ten laste van de gemeente uitgevoerd door een geregistreerde en erkende aannemer onder
toezicht van een aangestelde van de gemeente.
§7. Door De Watergroep wordt het rioolrecht geïnd.
Indien een gebouw uit meerdere woonentiteiten bestaat zal dit bedrag gelijk verdeeld worden onder de
eigenaars van de verschillende woonentiteiten.
§8. Voor de aanvang van de werken worden afspraken gemaakt tussen de gemeente en de
eigenaars/huurders van de gebouwen omtrent hun wederzijdse rechten en plichten. Deze afspraken
worden vastgelegd in een ‘overeenkomst inzake afkoppeling van regen- en afvalwater’.
Artikel 6
De realisatie van een afkoppelingsproject: Voorwaarden en werkwijze voor aansluiting op de openbare
riolering bij bestaande woningen die een stedenbouwkundige vergunning verkregen met de
verplichting het hemelwater en het afvalwater gescheiden af te voeren:
§1. De gemeente of haar aangestelde voorziet in de begeleiding van de diverse afkoppelingsprojecten
door de aanstelling van een afkoppelingsdeskundige op kosten van de gemeente.
§2. Voor de aanvang van de werken stelt de afkoppelingsdeskundige een ontwerpplan en een

kostenraming op.
§3. De afkoppelingswerken worden uitgevoerd volgens het door de gemeente goedgekeurd
ontwerpplan – onder begeleiding van de afkoppelingsdeskundige.
§4. De afkoppelingswerken kunnen de plaatsing van een hemelwaterput omvatten op vraag van de
eigenaar van de woning. De kosten voor het materiaal en voor het uitvoeren van de extra werken
vallen ten laste van de eigenaar van de woning.
§5. De afkoppelingswerken kunnen eveneens het definitief buiten gebruik stellen en het weghalen van
een eventuele IBA omvatten in opdracht van de gemeente en ten laste van de gemeente.
De eigenaar van de woning wordt door de gemeente bijkomend vergoed voor de IBA.
Deze vergoeding wordt als volgt bepaald: (K-S)-((K-S).j.p)
K = kostprijs incl. BTW van de installatie (te bewijzen aan de hand van facturen)
S = totaal ontvangen subsidies voor plaatsen installaties(gemeentelijk, provinciaal, gewestelijk en
federaal)
j = aantal jaar (incl. begonnen jaar) dat de installatie in gebruik was
p = 10% (afschrijvingsfactor; dergelijke systemen worden boekhoudkundig afgeschreven over een
periode van 10 jaar)
§6. De werken voor de afkoppeling van afvalwater en hemelwater worden in opdracht van de
gemeente en ten laste van de eigenaar van de woning uitgevoerd door een geregistreerde en erkende
aannemer onder toezicht van een aangestelde van de gemeente.
§7. Door De Watergroep wordt het rioolrecht geïnd.
Indien een gebouw uit meerdere woonentiteiten bestaat zal dit bedrag gelijk verdeeld worden onder de
eigenaars van de verschillende woonentiteiten.
§8. Voor de aanvang van de werken worden afspraken gemaakt tussen de gemeente en de
eigenaars/huurders van de gebouwen omtrent hun wederzijdse rechten en plichten. Deze afspraken
worden vastgelegd in een ‘overeenkomst inzake afkoppeling van regen- en afvalwater’.
Artikel 7
Voorwaarden en werkwijze voor aansluiting op een openbare individuele waterzuiveringsinstallatie
(IBA) bij bestaande woningen die een stedenbouwkundige vergunning verkregen zonder de
verplichting het hemelwater en het afvalwater gescheiden af te voeren:
§1. De gemeente of haar aangestelde voorziet in de begeleiding van de diverse afkoppelingsprojecten
door de aanstelling van een afkoppelingsdeskundige op kosten van de gemeente.
§2. Voor de aanvang van de werken stelt de afkoppelingsdeskundige een ontwerpplan en een
kostenraming op.
§3. De afkoppelingswerken worden uitgevoerd volgens het door de gemeente goedgekeurd
ontwerpplan – onder begeleiding van de afkoppelingsdeskundige.
§4. De afkoppelingswerken omvatten eveneens het plaatsen van een individuele
waterzuiveringsinstallatie (IBA) op het terrein van de eigenaar van de woning. Deze IBA blijft
eigendom van de gemeente en dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor controle en onderhoud door
de gemeentediensten of haar aangestelden. Dit is nodig om de installaties te beschermen en om na te
gaan of de gebruiker van de installatie zijn wettelijke en reglementaire plichten naleeft.
Deze interventie brengt voor de gemeente of haar aangestelden – behoudens aantoonbare fout - geen
enkele verplichting of aansprakelijkheid mee.
De IBA wordt geplaatst, gewijzigd, hersteld en onderhouden door toedoen, op kosten en onder de
verantwoordelijkheid van de gemeente en blijft haar eigendom. De gemeente stelt deze IBA voor
onbepaalde duur ter beschikking aan de eigenaar van de woning, die deze conform alle wettelijke
verplichtingen dient te gebruiken. De gemeente voert deze werken uit in het kader van openbaar nut.
De bewoner zorgt dat steeds alle nutsvoorzieningen beschikbaar zijn voor de werking van de IBA,
inzonderheid elektriciteit en telecommunicatie. De kosten van het verbruik van deze
nutsvoorzieningen worden door de bewoner gedragen.
De bewoner dient conform. alle wettelijke verplichtingen te lozen. Ten indicatieven titel wordt
volgende niet limitatieve lijst van verboden te lozen producten overgemaakt:
- regenwater
- bleekwater

- agressieve ontstoppers
- verf en spoelwater van verf
- white spirit, thinner
- motorolie
- producten voor ontwikkeling van foto’s
- niet afbreekbare hygiënische doekjes
- desinfecterende middelen
- tampons, maandverband, condooms, luiers
- zuren
- geneesmiddelen
- bestrijdingsmiddelen
- karton, plastiek,… alle niet afbreekbare stoffen
- overvloedig veel haren van mens of dier
- etensresten
- plantaardige of dierlijke oliën of vetten van frituurpan
- inhoud van chemische wc
- giftige producten
§5. De afkoppelingswerken kunnen de plaatsing van een hemelwaterput omvatten op vraag van de
eigenaar van de woning. De kosten voor het materiaal en voor het uitvoeren van de extra werken
vallen ten laste van de eigenaar van de woning.
§6. De werken voor de afkoppeling van afvalwater en hemelwater worden in opdracht van de
gemeente en ten laste van de gemeente uitgevoerd door een geregistreerde en erkende aannemer onder
toezicht van een aangestelde van de gemeente.
§7. Voor het ter beschikking stellen van de IBA wordt via de drinkwatermaatschappij bij de eigenaar
van de woning een éénmalige forfaitaire retributie/aansluitingskost geïnd. Hiervoor zal hetzelfde
bedrag aangerekend worden als de vergoeding voor het rioolrecht dat aangerekend wordt bij
aansluiting op het gescheiden stelsel van de openbare riolering.
Indien het gebouw uit meerdere woonentiteiten bestaat, kan het nodig zijn meerdere IBA’s te plaatsen.
De éénmalige forfaitaire tussenkomst/aansluitingskost zal dan ook evenredig met het aantal IBA’s
vermeerderd worden. Bij gebouwen bestaande uit meerdere woonentiteiten zal de éénmalige
forfaitaire tussenkomst/aansluitingskost gelijk verdeeld worden onder de eigenaars van de
verschillende woonentiteiten.
§8. De eigenaar en/of bewoner van de woning waar de IBA geplaatst wordt, zal niet van een
vrijstelling van saneringsbijdrage kunnen genieten. De individuele saneringsbijdrage die door de
drinkwatermaatschappij geïnd wordt, zal gebruikt worden voor het normale onderhoud van de IBA.
§9. Voor de aanvang van de werken worden afspraken gemaakt tussen de gemeente en de
eigenaars/huurders van de gebouwen omtrent hun wederzijdse rechten en plichten. Deze afspraken
worden vastgelegd in een ‘overeenkomst inzake levering, plaatsing en het beheer van een individuele
behandelingsinstallatie van afvalwater en de bijhorende afkoppeling van regen- en afvalwater’.
Artikel 8
Voorwaarden en werkwijze voor aansluiting op de openbare individuele waterzuiveringsinstallaties
(IBA) bij bestaande woningen die een stedenbouwkundige vergunning verkregen met de verplichting
het hemelwater en het afvalwater gescheiden af te voeren:
§1. De gemeente of haar aangestelde voorziet in de begeleiding van de diverse afkoppelingsprojecten
door de aanstelling van een afkoppelingsdeskundige op kosten van de gemeente.
§2. Voor de aanvang van de werken stelt de afkoppelingsdeskundige een ontwerpplan en een
kostenraming op.
§3. De afkoppelingswerken worden uitgevoerd volgens het door de gemeente goedgekeurd
ontwerpplan – onder begeleiding van de afkoppelingsdeskundige.
§4. De afkoppelingswerken omvatten eveneens het plaatsen van een individuele
waterzuiveringsinstallatie (IBA) op het terrein van de eigenaar van de woning. Deze IBA blijft
eigendom van de gemeente en dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor controle en onderhoud door
de gemeentediensten of haar aangestelden. Dit is nodig om de installaties te beschermen en om na te

gaan of de gebruiker van de installatie zijn wettelijke en reglementaire plichten naleeft. Deze
interventie brengt voor de gemeente of haar aangestelden – behoudens aantoonbare fout - geen enkele
verplichting of aansprakelijkheid mee.
De IBA wordt geplaatst, gewijzigd, hersteld en onderhouden door toedoen, op kosten en onder de
verantwoordelijkheid van de gemeente en blijft haar eigendom. De gemeente stelt deze IBA voor
onbepaalde duur ter beschikking aan de eigenaar van de woning, die deze conform alle wettelijke
verplichtingen dient te gebruiken. De gemeente voert deze werken uit in het kader van openbaar nut.
De bewoner zorgt dat steeds alle nutsvoorzieningen beschikbaar zijn voor de werking van de IBA,
inzonderheid elektriciteit en telecommunicatie. De kosten van het verbruik van deze
nutsvoorzieningen worden door de bewoner gedragen.
De bewoner dient conform alle wettelijke verplichtingen te lozen. Ten indicatieven titel wordt
volgende niet limitatieve lijst van verboden te lozen producten overgemaakt:
- regenwater
- bleekwater
- agressieve ontstoppers
- verf en spoelwater van verf
- white spirit, thinner
- motorolie
- producten voor ontwikkeling van foto’s
- niet afbreekbare hygiënische doekjes
- desinfecterende middelen
- tampons, maandverband, condooms, luiers
- zuren
- geneesmiddelen
- bestrijdingsmiddelen
- karton, plastiek,… alle niet afbreekbare stoffen
- overvloedig veel haren van mens of dier
- etensresten
- plantaardige of dierlijke oliën of vetten van frituurpan
- inhoud van chemische wc
- giftige producten
§5. De afkoppelingswerken kunnen de plaatsing van een hemelwaterput omvatten op vraag van de
eigenaar van de woning. De kosten voor het materiaal en voor het uitvoeren van de extra werken
vallen ten laste van de eigenaar van de woning.
§6. De werken voor de afkoppeling van afvalwater en hemelwater worden in opdracht van de
gemeente en ten laste van de eigenaar van de woning uitgevoerd door een geregistreerde en erkende
aannemer onder toezicht van een aangestelde van de gemeente.
§7. Voor het ter beschikking stellen van de IBA wordt via de drinkwatermaatschappij bij de eigenaar
van de woning een éénmalige forfaitaire retributie/aansluitingskost geïnd. Hiervoor zal hetzelfde
bedrag aangerekend worden als de vergoeding die in de overeenkomst met de VMW is voorzien voor
de realisatie van een nieuwe huisaansluiting op een gescheiden stelsel op openbaar domein.
Indien het gebouw uit meerdere woonentiteiten bestaat, kan het nodig zijn meerdere IBA’s te plaatsen.
De éénmalige forfaitaire tussenkomst/aansluitingskost zal dan ook evenredig met het aantal IBA’s
vermeerderd worden. Bij gebouwen bestaande uit meerdere woonentiteiten zal de éénmalige
forfaitaire tussenkomst/aansluitingskost gelijk verdeeld worden onder de eigenaars van de
verschillende woonentiteiten.
§8. De eigenaar en/of bewoner van de woning waar de IBA geplaatst wordt, zal niet van een
vrijstelling van saneringsbijdrage kunnen genieten. De individuele saneringsbijdrage die door de
drinkwatermaatschappij geïnd wordt, zal gebruikt worden voor het normale onderhoud van de IBA.
§9. Voor de aanvang van de werken worden afspraken gemaakt tussen de gemeente en de
eigenaars/huurders van de gebouwen omtrent hun wederzijdse rechten en plichten. Deze afspraken
worden vastgelegd in een ‘overeenkomst inzake levering, plaatsing en het beheer van een individuele
behandelingsinstallatie van afvalwater en de bijhorende afkoppeling van regen- en afvalwater’.

Artikel 9
Handhavingreglement
Bij het niet naleven van deze verplichting zal een contante belasting worden opgelegd voor het niet
optimaal afkoppelen van hemelwater en dit volgens het handhavingreglement bij
gemeenteraadsbeslissing van 7 september 2009.
De aanpassingswerken om na de uitvoering van de werken voor het afkoppelingsproject toch te
kunnen voldoen aan deze verplichting zijn volledig ten laste van de eigenaar.
Artikel 10
Afschaffen bestaande gemeentelijke reglementering
De ‘gemeentelijke verordening betreffende lozing van huishoudelijk afvalwater, verplichte aansluiting
op de riolering, afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen en subsidiëring van
regenwaterputten - infiltratievoorzieningen voor het verlenen van een premie/subsidie voor de bouw
van individuele zuiveringsinstallaties bij particuliere woningen’ goedgekeurd door de gemeenteraad in
zitting van 04.10.1999 en gewijzigd door de gemeenteraad in zitting van 05.06.2000, 03.12.2001 en
07.10.2002 wordt met ingang van 1 januari 2010 afgeschaft.
Artikel 11
Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking vanaf 6 mei 2013.
Artikel 12
Bekendmaking
Een afschrift van deze beslissingen zal overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid.
851.2

In uitvoering van art. 22 van het Gemeentedecreet werden volgende punten toegevoegd aan de agenda:
punt 16/1 op vraag van Roger Broos namens de sp.a-fractie;
punt 16/2 op vraag van Mia Vandervelde namens de Groen-fractie;
punt 16/3 op vraag van Katrijn Willems namens de Open VLD-fractie;
de punten 16/4 tot en met 16/5 op vraag van Marinus van Greuningen namens de Voor U-fractie.

16/1

Wanneer wordt Kortenberg een hartveilige gemeente ?

Elke dag krijgen bijna 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 7%
overleeft dit. Wordt een slachtoffer binnen de eerste 3 tot 4 minuten gereanimeerd en krijgt het een
stroomstoot toegediend met een AED (automatisch externe defibrillator), dan heeft het tot 70 % kans
om te overleven. Een correct gebruik van deze toestellen kan de overlevingskans bij hartfalen dus
aanzienlijk doen toenemen.
Het project ‘Steden en Gemeenten Hartveilig’ van het Rode Kruis wil de overlevingskans bij mensen
met een hartstilstand zo groot mogelijk maken.
Zo vindt men dat er eigenlijk reanimatietoestellen in openbare ruimten zoals de sporthallen, het AC,
GC Colomba en OC Berkenhof aanwezig zouden moeten zijn en ter beschikking zouden moeten staan
bij grote sport en/of andere manifestaties, en dat het gemeentebestuur de nodige ondersteuning zou
moeten verlenen bij de organisatie van opleidingen zodat de betrokken personen en verenigingen deze
toestellen ook echt kunnen bedienen. Dat maakt de overlevingskans van mensen met een hartstilstand
zo groot mogelijk.

De vraagsteller steunt dit voorstel en engageert zich om Kortenberg hartveilig te maken. Om het
project ‘Steden en Gemeenten Hartveilig’ aan te pakken pleit hij voor de oprichting van een
multidisciplinair team en voor een budget voor de aankoop van AED toestellen en het informeren van
de bevolking.
Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het
hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het
slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. Het AED-toestel
geeft gesproken instructies. Het leidt de hulpverlener door de reanimatie tot professionele
hulpverleners het van hem overnemen. In Vlaanderen zijn er nog veel te weinig mensen die kunnen
reanimeren. Iedereen mag een AED gebruiken en het is volkomen veilig. Het toestel begeleidt je bij de
reanimatie en geeft enkel een stroomstoot als dat nodig is.
De schepen van Gezondheidszorg antwoordt dat dit eveneens ter sprake is gekomen tijdens de
beleidsgesprekken. Het schepencollege wenst eerst meer informatie in te winnen bij het Rode Kruis en
andere specialisten ter zake, en uiteraard moet er eveneens rekening worden gehouden met factoren
zoals vandalisme en diefstal.
De schepen vindt het ook belangrijk dat de inwoners gestimuleerd worden tot het volgen van een
basiscursus reanimatie want indien er geen AED voorhanden is dienen omstaanders toch de juiste
handelingen te kunnen uitvoeren.

Met algemene stemmen worden de punten 16/2, 16/3 en 16/4 samen behandeld.

16/2

Bijzondere gemeenteraad 17/06/2013

In januari 2013 werden de data van de gemeenteraden in 2013 doorgegeven. Op basis van die
planning organiseren de gemeenteraadsleden hun verlof en examens. Op de gemeenteraad van april
2013 kwamen de oppositieraadsleden, naar aanleiding van een vraag van een bepaalde fractie
betreffende de planning, te weten dat er een bijkomende gemeenteraad wordt geagendeerd op 17 juni.
De vraagsteller vindt het onbegrijpelijk dat ‘de datum der data’ niet vanaf januari kon gepland
worden. Het gaat hier over de belangrijkste avond voor de volgende 6 jaren nl. het democratisch
bespreken en ter stemming voorleggen van de beleidsplannen en de financiering ervan.
Teneinde de oppositieleden volwaardig in dit debat te laten participeren, wordt de stemming gevraagd
op de gemeenteraad van het voorstel om de bespreking van het meerjarenplan van de BBC-cyclus te
verdagen naar 2 september 2013. Aangezien de BBC wettelijk pas hoeft goedgekeurd te worden tegen
einde 2013 is dit perfect haalbaar.
16/3

Bijzondere gemeenteraad 17/06/2013

Aan het begin van het nieuwe jaar kregen alle gemeenteraadsleden de data voor de komende
gemeenteraden door. Op basis van die planning organiseren de gemeenteraadsleden uiteraard hun
verlof.
Niettemin kwam men op de gemeenteraad van april 2013 te weten dat er op 17 juni 2013 een
bijzondere gemeenteraad zal plaatsvinden. Vorige week vrijdag, 26 april 2013, werd een officiële
uitnodiging voor deze bijzondere gemeenteraad in de bus aangetroffen.
De vraagsteller vindt het absoluut ongehoord dat zij zo laattijdig op de hoogte worden gebracht van
deze bijzondere gemeenteraad. Het gaat hier immers om de belangrijkste avond voor de volgende
6 jaren nl. het democratisch bespreken en ter stemming voorleggen van de beleidsplannen en de
financiering ervan.
Teneinde de oppositieleden volwaardig in dit debat te laten participeren, wordt de stemming gevraagd
op de gemeenteraad van het voorstel om de bespreking van het meerjarenplan van de BBC-cyclus te
verdagen naar 2 september 2013. Omwille van het feit dat de BBC wettelijk pas hoeft goedgekeurd te
worden tegen einde 2013 is dit perfect haalbaar.

16/4

Verdaging bijzondere zitting van de gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraadszitting van april kreeg men te horen dat er een extra gemeenteraadszitting,
met als enige agendapunt de bespreking van het meerjarenplan, is gepland en dat deze naar alle
waarschijnlijkheid op 17 juni 2013 zal plaatsvinden. Daar deze datum bij het verschijnen van de
zittingskalender voor 2013 niet vermeld was hebben verschillende leden van de oppositie geen
rekening kunnen houden met deze belangrijke vergadering en deze dan ook niet ingepland.
Gezien het belang van deze vergadering lijkt het de vraagsteller verstandig deze bijkomende zitting
van de gemeenteraad te verdagen naar een later tijdstip.
Om, in de geest van het Charter, ook de oppositiepartijen en de adviesraden een kans te geven het
beleidsplan grondig te bestuderen en met de belanghebbenden organisaties en verenigingen, de
inwoners van Kortenberg, te bespreken, lijkt een datum na de vakantieperiode geschikter.
Gezien er op 2 september een reguliere zitting van de gemeenteraad op de kalender staat wordt er
voorgesteld op deze datum de bespreking van het beleidsplan, dat telt voor de komende zes jaar, te
agenderen.
De burgemeester antwoordt dat de verzamelde oppositie zware kritiek heeft op de bijkomende
gemeenteraad die het college van burgemeester en schepenen wenst te organiseren op maandag
17 juni a.s. om daar het nieuwe beleidsprogramma toe te lichten en te bespreken. Daarbij worden de
grote woorden niet geschuwd: “onbegrijpelijk”, “absoluut ongehoord”.
Ten eerste wordt er op gewezen dat een gemeenteraad die meer dan twee maanden voor datum (nl. op
15 april jl.) in het vooruitzicht werd gesteld, geen onoverkomelijk agendaprobleem kan vormen, tenzij
men een vakantie heeft gepland. Voor het schepencollege is juni echter een normale werkmaand.
In alle vorige werkingsjaren tussen 2007 en 2012 zijn er overigens gemeenteraden geweest op het
einde van de maand juni. Artikel 21 van het nieuwe gemeentedecreet bepaalt: “Behalve in
spoedeisende gevallen en behalve in geval van toepassing van artikel 7, § 1, wordt de oproeping ten
minste acht dagen vóór de dag van de vergadering aan het raadslid bezorgd”. Acht dagen, dus is twee
maanden goed op voorhand.
Ten tweede werd bij de installatievergadering van de gemeenteraad op 2 januari 2013 aangekondigd
dat het beleidsprogramma aan de gemeenteraad zou worden voorgelegd voor de zomervakantie. Voor
de zomervakantie is niet in september.
Ten derde zal de integrale inhoudelijke bespreking van het beleidsprogramma niet, zoals in 2007,
moeten gebeuren in de plenaire vergadering van de gemeenteraad, maar zullen de gemeenteraadsleden
hun opmerkingen, suggesties en kritiek in alle raadscommissies kunnen formuleren. Die uitnodigingen
zijn intussen verstuurd. Het is de bedoeling van het college van burgemeester en schepenen om op
basis van de besprekingen die in de raadscommissies worden gevoerd, het beleidsprogramma nog
verder te verduidelijken en te verfijnen. De democratische inbreng van de gemeenteraad wordt
daarmee maximaal ingevuld.
Ten vierde stellen de oppositiepartijen: “Aangezien de BBC wettelijk pas hoeft goedgekeurd te
worden tegen einde 2013, is het dus perfect haalbaar om de bewuste gemeenteraad te verdagen naar
september”. Deze stelling bewijst dat men zich vanuit de oppositie absoluut niet bewust is van de
complexiteit van de invoering van de beheers -en beleidscyclus. Het college wil namelijk voor de
zomervakantie de beleidsvisie en de beleidsdoelstellingen presenteren, zodat in de tweede helft van het
jaar kan gewerkt worden aan het vertalen van die beleidsvisie en van die beleidsdoelstellingen in een
financiële meerjarenplanning en in het ‘format’ van de nieuwe beheers -en beleidscyclus. Het zou
onverantwoord zijn om met de beleidsinsteek te wachten tot in september. Bovendien zou het
ongehoord zijn de presentatie en de bespreking van het nieuwe beleidsprogramma als een soort van
variapuntje weg te moffelen op een gemeenteraad waarop ook nog tal van andere agendapunten
besproken moeten worden. Zeker een eerste gemeenteraad na een lange vakantieperiode is vaak al
goed gevuld met ‘gewone’ dossiers.
Ten vijfde is het geheugen van sommigen blijkbaar bijzonder kort. Want ook bij de presentatie van het
vorige beleidsplan, in 2007, is de bespreking in twee fases verlopen. Op een eerste gemeenteraad werd
het beleidsplan door het toenmalige college gepresenteerd, en op een volgende gemeenteraad stelde de
oppositie een hele reeks vragen ter verduidelijking.
Het college van burgemeester en schepenen wil deze keer met een gelijkaardige procedure werken: op

de gemeenteraad van 17 juni a.s. wordt het nieuwe beleidsprogramma gepresenteerd. Dat
beleidsprogramma zal intussen in de raadscommissies en in de adviesraden besproken zijn en zal op
2 juni a.s. ook al aan de Chartertoets onderworpen zijn. Op 17 juni kunnen de raadsleden evalueren of
het document beantwoordt aan de afspraken die gemaakt zijn op de raadscommissies en bij de
inspraakmomenten. Op de gemeenteraad van september 2013 kunnen dan nog bijkomende vragen
worden gesteld over aspecten die op de gemeenteraad van 17 juni a.s. niet, of niet helemaal,
uitgeklaard werden. Om ervoor te zorgen dat die vragen behoorlijk kunnen worden beantwoord,
is het aangewezen dat raadsleden hun vragen tot verduidelijking schriftelijk indienen (op het zelfde
moment waarop de bijkomende punten moeten worden ingediend), zodat het college dit grondig kan
voorbereiden. Democratische transparantie speelt immers niet alleen in de relatie van college naar
gemeenteraad, maar ook in de relatie van gemeenteraad naar college.
Via deze werkwijze kunnen twee bekommernissen worden verzoend:
1) de noodzaak om vanaf de zomervakantie de visie en de beleidsdoelstellingen van het nieuwe
bestuur om te zetten in een concrete financiële meerjarenplanning en in het BBC-format en
2) het garanderen van de rechten van alle gemeenteraadsleden om opmerkingen en vragen tot
verduidelijking te formuleren bij het nieuwe beleidsprogramma.
Het college van burgemeester en schepenen vindt het belangrijk een goed en doordacht
beleidsprogramma op te stellen met een duidelijke visie op hoe de gemeente in de nieuwe
bestuursperiode bestuurd zal worden. Maar het college vindt het zeker even belangrijk om dat bestuur
in de praktijk uit te voeren en de planning niet met twee maanden uit te stellen.
De tekst van het beleidsprogramma zal de visie van de bestuursmeerderheid weergeven, aangevuld
met opmerkingen en suggesties vanuit de raadscommissies en de adviesorganen. De formele stemming
over die beleidsplannen zal gebeuren naar aanleiding van de presentatie van de financiële
meerjarenplanning en de BBC. Uiteraard zal daarover op dat moment ook een inhoudelijk debat op de
gemeenteraad worden gevoerd. Wie er op 17 juni niet kan bij zijn, krijgt dus ook bij die besprekingen
nog de kans tot democratisch debat.

16/5

Stand van zaken reeds lang geplande werken

Gezien de verschillende reeds ingeschreven posten in de technische begroting voor 2013 wil men
graag vernemen wanneer de uitvoering van de volgende werken gepland staan:
- Afwatering Hof van Montenaken
- Rioleringswerken in de Vogelzangstraat
- Werken in de Karterstraat.
De schepen van Openbare Werken antwoordt dat voor wat betreft de afwatering van Hof van
Montenaken, er zich problemen stellen met de aansluiting op de Sterrebeeksesteenweg. Subsidies voor
de aanpak van dit knelpunt werden, vruchteloos, aangevraagd bij de VMM, en aan Aquafin werd
opdracht gegeven om de problemen in kaart te brengen.
Voor de rioleringswerken in de Vogelenzangstraat is er een studie lopende. Er werd een bedrag
voorzien in de budgetwijziging zodat de problemen grondig kunnen worden aangepakt.
Ook de werken in de Karterstraat werden mee opgenomen in de budgetwijziging. Hier gaat het ook om
een mobiliteitsprobleem waarbij de resultaten van de tellingen dienen afgewacht te worden alvorens de
inrichting kan bepaald worden. Een ontwerper werd reeds aangesteld.

17.

Verslag

Het besluit in punt 8 ‘Resolutie met betrekking tot de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel’ van
het verslag van de gemeenteraad van 15 april 2013 wordt als volgt aangepast:
De gemeenteraad verklaart:
- Geen meerwaarde te zien in de op te richten hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel;

-

Bijgevolg geen overleg te zullen plegen via de hoofdstedelijke gemeenschap en niet deel te
zullen nemen aan de vergaderingen van deze nieuwe instelling wanneer hij daartoe wordt
uitgenodigd.

De gemeenteraad roept het college van burgemeester en schepenen op:
- Geen overleg te plegen via de Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel en niet deel te
nemen aan de vergaderingen van deze nieuwe instelling;
- Enkel desgevallend overleg te organiseren op basis van noodzaak en via adequate, reeds
bestaande kanalen;
- De Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel louter te beschouwen als een interregionaal
samenwerkingsplatform tussen de gewesten, en niet als een intercommunaal verband, gezien
het hier om gewestelijke bevoegdheden gaat.
De gemeenteraad roept de Vlaamse regering op:
- De spreekbuis te zijn van de legitieme eisen van de Vlaamse gemeenten in de Rand rond
Brussel ten aanzien van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald inzake
Gewestmateries zoals mobiliteit, openbare werken en infrastructuur;
- Een duidelijk standpunt in te nemen ten aanzien van deze nieuwe overlegstructuur en ze niet te
laten misbruiken als instrument tot afbouw van het exclusief Nederlandstalige statuut van de
Vlaamse gemeenten in de Rand rond Brussel;
- Het Vlaamse karakter van de gemeenten in de Rand rond Brussel te doen respecteren.
De betrokkenen ontvangen een uittreksel van deze aanpassing.
Gelet op de stemming bij handopsteking over het verslag:
- 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, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen.
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd met algemene stemmen.

