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OPENBARE ZITTING

1.

Voorzitter gemeenteraad: tijdelijke vervanging

De gemeenteraad,
Gelet op de brief d.d. 21 mei 2013 van de Heer Chris Taes, burgemeester en voorzitter van de
gemeenteraad, waarin hij meedeelt dat hij om persoonlijke redenen tijdelijk afwezig zal zijn als
voorzitter van de gemeenteraad van woensdag, 22 mei 2013 tot en met zondag, 09 juni 2013;
Overwegende dat de Heer Chris Taes , overeenkomstig artikel 8 § 4 van het Gemeentedecreet, de Heer
Koen Van Roey, gemeenteraadslid, aanstelt als waarnemend voorzitter van de gemeenteraad voor de
duur van zijn tijdelijke afwezigheid;
Overwegende dat de Heer Koen Van Roey de Belgische nationaliteit bezit;
Gelet op de mail d.d. 31 mei 2013 van de Heer Chris Taes, burgemeester en voorzitter van de
gemeenteraad, aan de gemeentesecretaris waarin hij meedeelt zijn afwezigheid te verlengen tot en met
18 juni 2013;
neemt kennis:
van de aanstelling van de Heer Koen Van Roey, geboren te Vilvoorde op 08 augustus 1981 en
wonende te Kortenberg, Brouwerijstraat 3 bus 2 als waarnemend voorzitter van de gemeenteraad van
woensdag, 22 mei 2013 tot en met dinsdag, 18 juni 2013.
172.2
- 1 archief
- 1 Koen Van Roey

2.

Financiële rapportering – 1e kwartaal 2013

Gelet op artikel 165 van het Gemeentedecreet.
De gemeenteraad neemt kennis van het financieel rapport van het 1e kwartaal 2013 in bijlage.
Alle leden van de gemeenteraad ontvangen een exemplaar.
474
- 1 archief
- 1 secretaris

3.

Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 30.04.2013

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. 30.04.2013
Kastoestand op:
30.04.2013
A. Synthesebalans algemene rekening
Algemeen totaal
B. Detail van de rekeningen klasse 5
B1 : financiële rekeningen

136.785.276,74 EUR
15.602.642,54EUR

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

+ 367,49 EUR
15.603.010,03 EUR

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

15.602.642,54 EUR
1.818.604,41 EUR
8.192,15 EUR
342.401,75 EUR
2.325.817,29 EUR
3.507,18 EUR
70.328,50 EUR
656.846,62 EUR
0,00 EUR
1.389.368,24 EUR
0,00 EUR
500.000,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
2.035.786,44 EUR
0,00 EUR
2.031.693,80 EUR
0,00 EUR
130.533,70 EUR
4.027.252,96 EUR
260.000,00 EUR
382,99 EUR
991,57 EUR
334,40 EUR
0,00 EUR
82,35 EUR
300,00 EUR
218,19 EUR

15.602.642,54 EUR
+367,49 EUR
OK
06.05.2013

474.33
- 1 archief
- 1 secretaris

4.

OCMW: jaarrekening 2011: kennisname definitieve vaststelling

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Gouverneur van Vlaams-Brabant d.d. 22 april
2013 houdende definitieve vaststelling zonder wijzigingen van de jaarrekening over het boekjaar 2011
van het OCMW van Kortenberg.
185.2:4751
- 1 - archief
- 1 OCMW

5.

Verhoging van het bedrag van de fietsvergoeding voor woon-werkverkeer

Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de rechtspositieregeling (RPR) van het gemeentepersoneel goedgekeurd door de
gemeenteraad op 03.12.2012, in het bijzonder artikel 218 houdende het toekennen van een
fietsvergoeding aan het gemeentepersoneel voor woon-werkverkeer;
Gelet op het bericht, zoals opgesteld door het FOD Financiën, in verband met de automatische
indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2014 waarin het maximumbedrag vrijstelling
fietsvergoeding per kilometer werd vastgelegd op €0,22.
Gelet op het voorstel van het schepencollege d.d. 06.03.2013 om het bedrag van de fietsvergoeding te
verhogen van €0,21 naar €0,22 vanaf 01.01.2013;
Overwegende dat de meeruitgave voor 2013 voorzien is in het budget 2013;
Gelet op het vakbondsoverleg d.d. 24.05.2013;
Gelet op het advies van het managementteam d.d. 22.04.2013;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Koen Van Roey, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, 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: Het bedrag van de fietsvergoeding voor woon-werkverkeer wordt met ingang van 01.01.2013
vastgesteld op 22 cent per kilometer.
Art. 2: Artikel 218 van de RPR van het gemeentepersoneel wordt met ingang van 01.01.2013
gewijzigd als volgt: het personeelslid dat de afstand van en naar het werk volledig of gedeeltelijk
aflegt met de fiets krijgt een maandelijkse fietsvergoeding van €0,22 per begonnen kilometer.
321
- 1 dossier
- 1 ABB
- 1 fin

6.

Rechtspositieregeling gemeentepersoneel: aanpassingen

Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 07 december 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel, en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 3 december 2012 houdende goedkeuring van de
rechtspositieregeling voor het statutaire en het contractuele gemeentepersoneel;
Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van
19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar
personeel;
Gelet op de omzendbrief BB 2008/10 betreffende sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van
de lokale en provinciale besturen van 19 november 2008;
Gelet op het wijzigingsbesluit d.d. 23.11.2012 betreffende BVR 07.12.2007;
Overwegende dat de rechtspositieregeling moet worden geactualiseerd conform het BVR d.d.
23.11.2012. en enkele recente wetswijzigingen m.n.:
Titel 1: Toepassingsgebied
- art. 2

Titel 2: De Loopbaan
- art. 3: Lijst erkende diploma’s
- art. 4 §1: Betrekking vacant begeven via
- art. 8: Specifieke aanwervingsvoorwaarden: schrappen diplomavereiste
- art. 9 §2: De aanwervingsprocedure: externe bekendmaking
- art. 12 §1: Toelatingsvoorwaarden: bewijs
- art. 12 §3: Bewijs van gelijkstelling of gelijkwaardigheid
- art. 18 §4: Preselectie
- art. 19 §1: Verloop van de selectie: vacant verklaring
- art. 20 §2: Getuigschrift niveau- of capaciteitstest
- art. 22: Eindverslag
- art. 33 §1 & §2: Wervingsreserve
- art. 34 & 35: Arbeidshandicap
- art. 37 & 38: Indiensttreding
- art. 47: Eindevaluatie proeftijd
- art. 50: Algemene bepalingen evaluatie
- art. 60: Evaluatoren
- art. 66 §1: Gevolgen van de evaluatie
- art. 76 – 79 – 81 – 82 – 84 – 86: Evaluatie van de gemeentesecretaris en de financieel beheerder
- art. 108 §4: Schaalanciënniteit
- art. 109 §2: Onder overheid wordt verstaan
- art. 140: Interne personeelsmobiliteit
Titel 4: De ambtshalve herplaatsing
- art. 147 §1 – art. 149 §1
Titel 5: Verlies van hoedanigheid van statutair personeelslid
- art. 154 punt 3: Verlaten van werkpost
- art. 155 §2: Beslissing tot ontslag
- art. 156 §2: Definitieve ambtsneerlegging: ziekte/invaliditeit
- art. 158: Vrijwillig ontslag
- art. 159: Opzeggingstermijn statutair op proef
Titel 6: Het salaris
- art. 166 §1 & §2: Diensten bij een overheid
- art. 174 §3: Bijzondere bepalingen
Titel 7: De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen
- art. 189: Eindejaarstoelage
- art. 197 §2 & art. 198: Overuren
- art. 199 §3 & art. 200: Verstoringstoelage
- art. 206: Toelage opdrachthouderschap
- art. 210 §1 - §3 - §4: Vergoeding reiskosten
- art. 218 & art. 219: Vergoeding kosten woon-werkverkeer
Titel 8: Verloven en afwezigheden
- art. 222 §2 & art. 226: Algemene bepalingen
- art. 236 §2: Het ziekteverlof
- art. 261 §1 – §2 – §3 : Loopbaanonderbreking: 60 maanden voor de leeftijd van 55 jaar
- art. 262: Dienstactiviteit
- art. 263: Zelfstandige activiteit
- art. 285 bis §1 – §2 – §3 – §4 – §5 – §6 & art. 285 ter §1 – §2: Medische bijstand of verzorging aan
een zwaar ziek gehospitaliseerd minderjarig kind
- art. 286: Halftijdse vervroegde uittreding
- art. 287: Vrijwillige vierdagenweek
- art. 289 bis: Voorbehoedverlof
- art. 290 §1: Geven van bloed, plasma of bloedplaatjes
Titel 9: Slotbepalingen
- art. 298: Inwerkingtredingsbepalingen
Bijlage III: Overzicht van de verloven en afwezigheden

Gelet op het aangepast ontwerp van de rechtspositieregeling;
Gelet op de onderhandelingen gevoerd in het Bijzonder Onderhandelingscomité van 24.05.2013;
Gelet op het gunstig advies van het managementteam verleend op 22.04.2013;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Koen Van Roey, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, 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 rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van Kortenberg wordt vastgesteld zoals
gevoegd als bijlage bij dit besluit.
Artikel 2: dit besluit treedt in werking vanaf de 1e dag van de maand, volgend op de
Gemeenteraadsbeslissing, tenzij wettelijke of reglementaire uitzonderingen.
Artikel 3: een afschrift van dit besluit en het bijhorende dossier wordt verzonden naar de gouverneur
van de provincie Vlaams-Brabant.
300
- 1 dossier
- 1 fin
- 1 gouverneur Vlaams-Brabant

7.

Gemeentepersoneel: vastleggen jaarlijkse dag dienstvrijstelling 2014

Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel goedgekeurd door de gemeenteraad op
03.12.2012, waarbij jaarlijks aan het gemeentepersoneel een dag dienstvrijstelling wordt verleend ter
vervanging van een kermisdag;
Overwegende dat de gemeenteraad jaarlijks de dag dienstvrijstelling dient te bepalen;
Gelet op het voorstel van het schepencollege om op 10.11.2014 dienstvrijstelling toe te kennen aan het
gemeentepersoneel en alle gemeentediensten te sluiten op 10.11.2014;
Gelet op de besprekingen die over deze aangelegenheid werden gevoerd met de representatieve
vakorganisaties en het protocol d.d. 24.05.2013 en het overleg tussen gemeente en OCMW;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Koen Van Roey, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, 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
Aan het gemeentepersoneel wordt, een jaarlijkse dag dienstvrijstelling toegekend op 10.11.2014. Alle
gemeentediensten zijn gesloten op 10.11.2014.
336.58
- 1 dossier
- 1 ABB
- 1 fin

8.

Diensthoofd Gemeentelijke Werkplaatsen (A1a-A3a): schrapping diplomavereiste

Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 21.06.2010 houdende wijziging van organigram;
Gelet op de brief van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, Lodewijk De Witte van
07.01.2013 met ref. DBS/12-12964, houdende de kennisname van het gemeenteraadsbesluit van 3
december 2012;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 23.11.2012 tot wijziging van diverse bepalingen
van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden
voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling, …;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 03.06.2013 houdende Rechtspositieregeling
gemeentepersoneel: aanpassingen;
Overwegende dat het huidige organigram de functie van diensthoofd Gemeentelijke Werkplaatsen
momenteel voorziet op niveau B4-B5;
Overwegende dat de aanstellende overheid, in afwachting van een mogelijke wijziging van het
organigram, de functie wenst vacant te verklaren op niveau A1a-A3a en dit via een tijdelijke
betrekking;
Gelet op artikel 8 m.b.t. de specifieke aanwervingsvoorwaarden zoals voorzien in de
rechtspositieregeling zoals goedgekeurd d.d. 03.06.2013 waarin het volgende wordt voorzien: in
uitzonderlijke gevallen en op grond van vooraf vastgestelde, objectieve criteria kan de
aanstellende overheid bij de vacantverklaring van een betrekking van niveau A, B of C beslissen om
de diplomavereiste die als regel geldt voor dat niveau te schrappen;
Overwegende dat de schrapping van de diplomavereiste voor de functie van diensthoofd
Gemeentelijke Werkplaatsen mogelijk is aangezien de functie noch op basis van de
functiebeschrijving, noch krachtens een reglementering van de hogere overheid een diploma vergt;
Overwegende dat de beslissing om geen diplomavereiste op te leggen, op volgende objectieve criteria
steunt: Binnen de huidige RPR is enkel de functie van diensthoofd Gemeentelijke werkplaatsen
voorzien op niveau B4-B5, de andere diensthoofden werden allemaal ingeschaald op niveau A1-A3 en
dienen allemaal over een masterdiploma te beschikken. Het zou correcter zijn om de diensthoofden
qua loonschaal gelijk te schakelen. Bij de functie van het diensthoofd Gemeentelijke werkplaatsen is
het beschikken over praktijkervaring, technische kennis en expertise - als functie specifieke criteria echter van essentieel belang waardoor een afwijking van de diplomavereiste objectief te
verantwoorden is;
Overwegende dat een kandidaat die niet over het vereiste diploma beschikt wel in aanmerking komt
voor de functie indien hij voldoet aan een vereiste inzake relevante beroepservaring en slaagt voor een
niveau- of capaciteitstest;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Koen Van Roey, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, 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: Voor de betrekking van diensthoofd Gemeentelijke Werkplaatsen (A1a-A3a) wordt de
diplomavereiste op grond van vooraf vastgestelde, objectieve criteria geschrapt.
Art. 2: Een kandidaat die niet over het vereiste diploma beschikt komt wel in aanmerking voor de
functie indien hij voldoet aan een vereiste inzake relevante beroepservaring en slaagt voor een
niveau- of capaciteitstest.
311.2
- 1 dossier

- 1 fin

9.

Vacant verklaren van een tijdelijke betrekking van Diensthoofd Gemeentelijke Werkplaatsen
(M/V) (A1a-A3a)

Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 21.06.2010 houdende wijziging van organigram;
Gelet op de brief van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, Lodewijk De Witte van
07.01.2013 met ref. DBS/12-12964, houdende de kennisname van het gemeenteraadsbesluit van 3
december 2012;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 23.11.2012 tot wijziging van diverse bepalingen
van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden
voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling, … ;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 03.06.2013 houdende Rechtspositieregeling
gemeentepersoneel: aanpassingen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 03.06.2013 houdende Diensthoofd Gemeentelijke
Werkplaatsen (A1a-A3a): schrapping diplomavereiste waardoor een kandidaat die niet over het
vereiste diploma beschikt wel in aanmerking komt voor de functie indien hij voldoet aan een vereiste
inzake relevante beroepservaring en slaagt voor een niveau- of capaciteitstest;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad nr. 17 d.d. 05.11.2012 houdende de pensioenaanvraag
van Marc Jacobi, diensthoofd Gemeentelijke Werkplaatsen, vanaf 01.12.2013;
Overwegende dat zo snel mogelijk in vervanging moet worden voorzien;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Koen Van Roey, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, 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: Er wordt een tijdelijke contractuele voltijdse betrekking vacant verklaard zonder
diplomavereiste voor de duur van 1 jaar voor een diensthoofd Gemeentelijke Werkplaatsen (A1aA3a).
Art. 2: Een kandidaat die niet over het vereiste diploma beschikt, komt wel in aanmerking voor de
functie indien hij voldoet aan een vereiste inzake relevante beroepservaring en slaagt voor een niveauof capaciteitstest.
Art. 3: Het schepencollege wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing.
311.2
- 1 dossier
- 1 fin

10.

Aanstelling leden gemeentelijke commissie erfgoed

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 5 november 2007 betreffende de wijziging van de statuten
van de gemeentelijke commissie erfgoed in bijzonder artikel 9 waarin wordt gesteld dat het mandaat
van de leden dient bekrachtigd te worden door middel van een gemeenteraadsbeslissing bij het begin
van de nieuwe legislatuur;
Overwegend dat de huidige leden hun mandaat willen verlengen en dat er geen nieuwe kandidaten zijn
binnengekomen op de oproep in de Zoeklicht van april 2013;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:

- Stemmen voor: Koen Van Roey, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, 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
De volgende personen worden aangesteld als leden van de gemeentelijke commissie erfgoed:
Afgevaardigde van ambtenaren:
- één ambtenaar namens Monumenten en Landschappen Vlaams-Brabant
- het diensthoofd ruimtelijke ordening van de gemeente Kortenberg
- het diensthoofd vrije tijd van de gemeente Kortenberg
Afgevaardigde van gespecialiseerde verenigingen:
Namens het Erfgoedhuis Kortenberg vzw
Namens het Erfgoedhuis Kortenberg vzw
Namens Natuurpunt Kortenberg
Namens de Landbouwraad

Danniel Claes, Kouterstraat 85, 3071 Erps-Kwerps
Walter Sevenants, Heuve 25, 3071 Erps-Kwerps
Paul van Leest Bergstraat 40a, 3078 Meerbeek
Johan Bonnast, Engelbert Moensstraat 49, 3078
Meerbeek

Externe deskundigen:
Nele Beyens
Kristien Hermans
Henri Vannoppen
Chris Borgions
Sophie Declerq

Kruisstraat 138 – 3070 Kortenberg
E. Jacqueminlaan 118 – 100 Brussel
Leuvensesteenweg 839 – 3071 ErpsKwerps
Engelenstraat 17 – 3070 Kortenberg
Maaistraat 8 – 3070 Kortenberg

Architect
Architect
Doctor moderne geschiedenis
Licentiaat geschiedenis
Licentiaat archeologie

Afgevaardigde van het schepencollege:
De schepen van monumentenzorg of zijn plaatsvervanger maakt deel uit van de vergadering met
raadgevende stem.
568
- 1 Diensthoofd VT
- 1 Diensthoofd RO

11.

Aanstelling leden Raad van Beheer gemeenschapscentrum Colomba

Gelet op artikel 162 van de grondwet;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 117 en artikel 135, § 1;
Gelet op de wet van 16 juni 1973 waarmee de bescherming van de ideologische en filosofische
strekkingen gewaarborgd wordt en op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact;
Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal
cultuurbeleid en op het besluit van 11 januari 2002 ter uitvoering van dit decreet;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 15 april 2013 betreffende de goedkeuring van het organiek
reglement voor het gemeenschapscentrum Colomba waar in artikel 10 wordt gesteld dat de
samenstelling van de Raad dient bekrachtigd te worden door middel van een gemeenteraadsbeslissing;
Gelet op de ingediende kandidaturen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Koen Van Roey, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, 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 volgende personen worden aangesteld als leden van de Raad van Beheer van het
gemeenschapscentrum Colomba:
Gebruikers
Guido Craps
Joris De Meutter
Gerdy Gyselinck
Hadewig Van Tricht
Heidi Debaetselier
Ann Van Eeckhaute
Erik Rombauts
Fracties
Svenja Roevens

Guldendellestraat 80
Edegemstraat 48
Lindergemstraat 11
Karterstraat 30
De Walsplein 16/201
Dorpsstraat 178
Vierhuizenstraat 36

3070 Kortenberg
3070 Kortenberg
3070 Kortenberg
3070 Kortenberg
3070 Kortenberg
3078 Meerbeek
3070 Kortenberg

vtbKultuur
Senioren adviesraad
Jump Up
Scouts en Gidsen Kortenberg
Muchachos
De Krakende Spieren
Jeugdraad

Dekenijstraat 11

3071 ErpsKwerps
3071 ErpsKwerps
3070 Kortenberg
3070 Kortenberg
3078 Meerbeek

CD&V

3078 Meerbeek

N-VA

3070 Kortenberg
3071 ErpsKwerps

Open Vld
Groen

Anja Cerstiaens

Kwerpsebaan 332

Gaby Fiddelers
Christine Wynants
Hans Vanhoof

Hertog Jan II laan 59
Populierenlaan 24
Schoonaardestraat
197
Schoonaardestraat
135
Kiewitstraat 22/2
Rechtestraat 42

Kristof Van Roey
Willy Trappeniers
Mia Brumagne

CD&V
CD&V
N-VA
N-VA

565.01
- 1 Raad van beheer GC Colomba
- 1 Cultuurdienst
- 1 Archief

12.

Gebruiksovereenkomst jeugdbewegingen

Gelet op het decreet van 14 februari 2003 houdende de subsidiëring en stimulering van het
gemeentelijk, intergemeentelijk en provinciaal jeugd en jeugdwerkbeleid gewijzigd bij de decreten van
23 december 2005 en 15 december 2006;
Gelet op het door de gemeenteraad van 17/12/07 goedgekeurde geïntegreerd vrijetijdsbeleidsplan voor
jeugd, sport, cultuur en bibliotheken;

Gelet op het ontwerp van de gebruiksovereenkomsten jeugdbewegingen chiro Everberg, chiro ErpsKwerps, scouts Kortenberg;
Overwegende dat er advies is ingewonnen en er aanpassingen aan de gebruiksovereenkomsten zijn
gemaakt;
Overwegende dat met leiding van de jeugdverenigingen de inhoud van de gebruiksovereenkomst is
overlopen;.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Koen Van Roey, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, 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
De gebruiksovereenkomsten voor de jeugdverenigingen chiro Everberg, chiro Erps-Kwerps en scouts
Kortenberg, toegevoegd in bijlage en integraal deel uitmakend van deze beslissing, worden
goedgekeurd
147.1
-1 jeugddienst
-1 leiding chiro Everberg
-1 leiding chiro Erps-Kwerps
-1 leiding scouts Kortenberg

13.

IWVB Statutenwijziging

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente als vennoot is aangesloten bij de opdrachthoudende vereniging
“Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant”, afgekort tot I.W.V.B.;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
inzonderheid artikel 39 alinea 2;
Gelet op het ontwerp van statutenwijziging dat door I.W.V.B. aan de gemeente werd overgemaakt met
brief van 26 maart 2013;
Gelet op de motivering door de Raad van Bestuur van I.W.V.B. met betrekking tot deze
statutenwijziging die als bijlage aan onderhavig besluit wordt gevoegd;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Koen Van Roey, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, 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 voorgestelde statutenwijziging van de Intercommunale voor Waterbedeling in VlaamsBrabant, in het kort I.W.V.B., zoals opgenomen in het desbetreffend ontwerp, wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente wordt opdracht gegeven om deze wijzigingen
op de Algemene Vergadering goed te keuren.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan het secretariaat van I.W.V.B., p/a
TMVW, Stropkaai 14 te 9000 Gent.

901
- 1 archief AZ
- 1 IWVB
- 2 vertegenwoordigers

De zitting wordt om 20u45 geschorst voor de telling van de stemmingen en wordt hervat om 20u55.

14.

Iverlek: vervanging voorgedragen kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente voor de elektriciteits –en/of gasvoorziening deelneemt aan de
opdrachthoudende vereniging Iverlek;
Gelet op het feit dat de gemeente ingedeeld is bij het Regionaal Bestuurscomité (RBC) Leuven;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 17. Punt 2. Van de Iverlek-statuten elke deelnemende
gemeente het recht heeft om één kandidaat-lid voor te dragen voor het Regionaal Bestuurscomité;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 houdende voordracht van de heer Harold
Vanheel als kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) Leuven van de
opdrachthoudende vereniging Iverlek;
Gelet op de email van de heer Harold Vanheel van 21 mei 2013 houdende zijn ontslag als lid van het
Regionaal Bestuurscomité Leuven;
Overwegende dat er daarom een nieuwe kandidaat kan voorgedragen worden;
Gelet op het Vlaams decreet van 6 juni 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor het RBC:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Sabine Ledens bekomt 15 stemmen
- Katrijn Willems bekomt 8 stemmen
Aantal neen-stemmen: 1
Besluit:
Artikel 1: Ingevolge het ontslag van de heer Harold Vanheel als lid van het Regionaal Bestuurscomité
(RBC) Leuven wordt met 15 stemmen Sabine Ledens, wonende Sijsjeslaan 38A te 3078 Everberg,
voorgedragen als kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) Leuven van de
opdrachthoudende vereniging Iverlek.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat p/a, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
Artikel 3: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
901
- 1 archief AZ
- 1 Iverlek
- 1 kandidaat

15.

IWVB: goedkeuring agenda en aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger Algemene
Vergadering van 25 juni 2013

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging “Intercommunale
voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant”, afgekort tot I.W.V.B.;
Gelet op het schrijven van 2 mei 2013 waarbij de gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan
de Algemene Vergadering van I.W.V.B. op 25 juni 2013;
Gelet op de agenda van deze Algemene Vergadering:
1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Verslag van de commissaris (lid IBR)
3.
a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2012
b. Goedkeuring van de analytische resultatenrekening over het boekjaar 2012
c. Goedkeuring van de voorgestelde verdeling van het resultaat over het boekjaar 2012
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR)
5. Statutenwijziging
6. Statutaire benoemingen – Directiecomité en Raad van Bestuur
7. Evaluatierapport over de werking van de vereniging – ondernemingsplan
8. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers
9. Varia en mededelingen;
Gelet op de toelichting met betrekking tot de punt 1 van de agenda;
Gelet op het artikel 44, 1e en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de
“Intergemeentelijke Samenwerking”, waarbij bepaald wordt dat de gemeentevennoten hun
vertegenwoordigers voor een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden
herhaald voor elke Algemene Vergadering;
Gelet op artikel 70 van hetzelfde decreet;
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor vertegenwoordiger:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- René De Becker bekomt 15 stemmen
- Stef Ryckmans bekomt 8 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 1
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor plaatsvervangend vertegenwoordiger:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Koen Van Roey bekomt 15 stemmen
- Stef Ryckmans bekomt 8 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 1
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over de agenda:
- Stemmen voor: Koen Van Roey, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, 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: Met 15 stemmen wordt René De Becker, wonende te Leuvensesteenweg 799 te 3071 ErpsKwerps, aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de Algemene
Vergadering van I.W.V.B. op 25 juni 2013.
Artikel 2: Met 15 stemmen wordt Koen Van Roey, wonende te Brouwerijstraat 3 bus 2 te 3070
Kortenberg, aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor het geval de
effectieve vertegenwoordiger verhinderd is om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van
I.W.V.B. op 25 juni 2013.
Artikel 3: De agenda, namelijk:
1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Verslag van de commissaris (lid IBR)

3.

a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2012
b. Goedkeuring van de analytische resultatenrekening over het boekjaar 2012
c. Goedkeuring van de voorgestelde verdeling van het resultaat over het boekjaar 2012
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR)
5. Statutenwijziging
6. Statutaire benoemingen – Directiecomité en Raad van Bestuur
7. Evaluatierapport over de werking van de vereniging – ondernemingsplan
8. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers
9. Varia en mededelingen,
wordt goedgekeurd en aan de vertegenwoordiger wordt opdracht gegeven om het standpunt van de
gemeente te vertolken op de Algemene Vergadering van I.W.V.B. van 25 juni 2013.
Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan het secretariaat van I.W.V.B., p/a
TMVW, Stropkaai 14 te 9000 Gent.
901
- 1 archief AZ
- 1 IWVB
- 2 vertegenwoordigers

16.

IVERLEK: goedkeuring agenda en aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervanger
Algemene Vergadering van 26 juni 2013

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente voor de elektriciteits –en/of gasvoorziening deelneemt aan de
opdrachthoudende vereniging Iverlek;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 20 april 2013 wordt opgeroepen om
deel te nemen aan de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van Iverlek, die op 26 juni 2013
plaatsheeft in Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 140 te Groot-Bijgaarden;
Gelet op het artikel 24 lid A van de statuten, waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten
hun vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden
herhaald voor elke Algemene Vergadering;
Gelet op het feit dat een lid van de Regionale Bestuurscomités of Raad van Bestuur van Iverlek géén
vertegenwoordiger (volmachtdrager) of plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene
Vergadering kan zijn;
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor vertegenwoordiger;
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Myriam Van Tricht bekomt 15 stemmen
- Willy Trappeniers bekomt 8 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 1
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor plaatsvervangend vertegenwoordiger;
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Chris Taes bekomt 15 stemmen
- Willy Trappeniers bekomt 8 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 1
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd;
Gelet op het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de
algemene vergadering:

1.
2.

Verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris over het boekjaar 2012
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
3.
Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en aan de Commissaris met betrekking tot
het boekjaar 2012
4.
Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens
de vorige zes jaar en ondernemingsplan 2013-2018
5.
Statutaire benoemingen
6.
Statutaire mededelingen.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over de agenda:
- Stemmen voor: Koen Van Roey, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, 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: Met 15 stemmen voor wordt Myriam Van Tricht, wonende te Frans Mombaersstraat 34 te
3071 Erps-Kwerps, aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de
Algemene Vergadering van Iverlek op 26 juni 2013.
Artikel 2: Met 15 stemmen voor wordt Chris Taes, wonende te Bruulstraat 32 te 3071 Erps-Kwerps,
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de
Algemene Vergadering van Iverlek op 26 juni 2013.
Artikel 3: De agenda van de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van Iverlek van de
opdrachthoudende vereniging Iverlek van 26 juni, namelijk:
1.
Verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris over het boekjaar 2012
2.
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
3.
Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en aan de Commissaris met betrekking tot
het boekjaar 2012
4.
Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens
de vorige zes jaar en ondernemingsplan 2013-2018
5.
Statutaire benoemingen
6.
Statutaire mededelingen,
wordt goedgekeurd en aan de vertegenwoordiger wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op
de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.
Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat p/a, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
901
- 1 archief AZ
- 1 Iverlek
- 2 vertegenwoordigers

17.

ECOWERF: goedkeuring agenda en aanstelling vertegenwoordiger Algemene Vergadering
van 19 juni 2013

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van het
decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de vaststelling van het
ambtsgebied van de intercommunale;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de akte van oprichting van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;
Gelet op de deelname van de gemeente bij de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;
Gelet op de uitnodiging van 19 april 2013 voor de Algemene Vergadering van EcoWerf van
19 juni 2013, met bijhorende agenda en bijlagen;
Overwegende dat de agenda van de Algemene Vergadering van EcoWerf volgende punten bevat:
1.
Samenstelling van het bureau
2.
Goedkeuring verslag van de vorige vergadering dd. 20.03.2013
3.
Jaarverslag 2012
* Verslag van de activiteiten
* Jaarrekening per 31/12/2012 – verslag van de commissarisrevisor
* Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels
4.
Verwerking van de resultaten
5.
Decharge bestuurders
6.
Opvraging provinciale bijdrage werkingskosten 2013 – cfr. artikel 15.1 van de statuten
7.
Diversen
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking bepaalt dat de vertegenwoordiger van de gemeente op de Algemene Vergadering waar
deze gemeente bij aangesloten is, aangeduid wordt door de gemeenteraad en dat deze
aanstellingsprocedure herhaald wordt voor elke Algemene Vergadering;
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 eveneens voorziet dat tegelijkertijd het
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld;
Overwegende dat derhalve voor de Algemene Vergadering van 19 juni 2013 een vertegenwoordiger
dient aangeduid en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd;
Gelet op de voorgedragen kandidaten als vertegenwoordiger:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor de vertegenwoordiger:
Aantal stembiljetten: 24
- Kristien Goeminne bekomt 15 stemmen
- Ann Van de Casteele bekomt 8 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 1
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over de agenda:
- Stemmen voor: Koen Van Roey, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, 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: Met 15 stemmen voor wordt Kristien Goeminne, wonende te Kwikstraat 38 te 3078
Everberg, aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente op de Algemene Vergadering van
Ecowerf van 19 juni 2013.
Artikel 2: Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van deze Algemene Vergadering
wordt als volgt vastgesteld:
goedkeuring van alle agendapunten:
1.
Samenstelling van het bureau
2.
Goedkeuring verslag van de vorige vergadering dd. 20.03.2013
3.
Jaarverslag 2012
* Verslag van de activiteiten
* Jaarrekening per 31/12/2012 – verslag van de commissarisrevisor
* Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels
4.
Verwerking van de resultaten
5.
Decharge bestuurders
6.
Opvraging provinciale bijdrage werkingskosten 2013 – cfr. artikel 15.1 van de statuten
7.
Diversen

Artikel 3: Deze beslissing wordt onderworpen aan het algemeen toezicht en een afschrift wordt
overgemaakt aan de opdrachthoudende vereniging Ecowerf, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven.
901
- 1 archief AZ
- 1 Ecowerf
- 1 vertegenwoordiger

18.

IGO: goedkeuring agenda en aanstelling vertegenwoordiger Algemene Vergadering van 21
juni 2013

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke
Samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan de dienstverlenende vereniging IGO Leuven;
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO Leuven op 10 maart 2004, die als
rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven;
Gelet op artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, dat
bepaalt dat wijzigingen in de statuten artikelsgewijs worden aangebracht met een drievierde
meerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig
uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone
meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt;
Gelet op artikel 33 van de statuten van IGO Leuven, dat bepaalt dat de Algemene Vergadering is
samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemers, die rechtstreeks worden aangeduid door de
gemeenteraden en voor de overige deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke,
reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming te beslissen. Deze
benoemingsprocedure, met vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald
voor elke Algemene Vergadering;
Gelet op artikel 41.3 van de statuten van de dienstverlenende vereniging IGO Leuven, dat bepaalt dat
de jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering in de loop van het eerste semester
van het volgende boekjaar aan de hand van het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de
revisor. Samen met de uitnodiging worden deze documenten ter beschikking gesteld aan de
deelnemende gemeenten, die het mandaat van hun afgevaardigden terzake bepalen;
Gelet op het feit dat de gemeente met brief van 6 mei 2013 wordt opgeroepen deel te nemen aan de
Algemene Vergadering van IGO Leuven op 21 juni 2013;
Gelet op de agenda van deze algemene vergadering:
1. goedkeuring verslag vergadering van 21 maart 2013
2. Aanvaarding nieuw lid voor de Raad van Bestuur
3. goedkeuring jaarverslag 2012
4. goedkeuring jaarrekening 2012
5. Varia;
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor vertegenwoordiger:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Melody Debaetselier bekomt 15 stemmen
- Katrijn Willems bekomt 8 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 1
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over de agenda:
- Stemmen voor: Koen Van Roey, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, 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: Met 15 stemmen voor wordt Melody Debaetselier, wonende te Burgemeester Van Kelfstraat
21 te 3078 Meerbeek, aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de
Algemene Vergadering van IGO Leuven op 21 juni 2013.
Artikel 2: De gemeenteraad gaat akkoord met de aanvaarding van een nieuw lid voor de Raad van
Bestuur.
Artikel 3: De gemeenteraad gaat akkoord met het door de Raad van Bestuur voorgestelde jaarverslag
2012.
Artikel 4: De gemeenteraad gaat akkoord met de door de Raad van Bestuur voorgestelde jaarrekening
2012.
Artikel 5: De agenda wordt als volgt goedgekeurd:
1. goedkeuring verslag vergadering van 21 maart 2013
2. Aanvaarding nieuw lid voor de Raad van Bestuur
3. goedkeuring jaarverslag 2012
4. goedkeuring jaarrekening 2012
5. Varia.
Aan de vertegenwoordiger wordt opdracht gegeven om het standpunt van de gemeente te vertolken op
de Algemene Vergadering van IGO Leuven van 21 juni 2013.
Artikel 6: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan het secretariaat van IGO Leuven,
Aarschotsesteenweg 212 te 3010 Leuven.
901
- 1 archief AZ
- 1 IGO
- 1 vertegenwoordiger

19.

INTERLEUVEN: goedkeuring agenda en aanstelling vertegenwoordiger Algemene
Vergadering van 26 juni 2013

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van het
decreet van de Vlaamse Raad van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de
vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Interleuven;
Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven;
Gelet op de uitnodiging d.d. 30.04.2013 voor de Algemene Vergadering van Interleuven d.d.
26.06.2013 met bijhorende agenda;
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet dd. 6/7/2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking bepaalt dat de vertegenwoordiger van de gemeenten op de Algemene Vergadering waar
deze gemeente bij aangesloten is, aangeduid wordt door de gemeenteraad en dat deze
aanstellingsprocedure herhaald wordt voor elke Algemene Vergadering;
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet dd. 6/7/2001 eveneens voorziet dat tegelijkertijd het
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld;
Overwegende dat derhalve voor de Algemene Vergadering dd. 26.06.2013 een vertegenwoordiger
dient aangeduid en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd;
Overwegende dat de agenda van de Algemene Vergadering van Interleuven volgende punten bevat:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering dd. 27.03.2013
3. Verslag over de activiteiten 2012

4. Jaarrekening per 31.12.2012 – verslag van de Commissaris-Revisor
5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor
7. Provinciale bijdrage voor werkingskosten 2013 cfr. art. 14.1. van de statuten
8. Diversen;
Overwegende dat aan de gemeenteraad deze agendapunten werden voorgelegd;
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor vertegenwoordiger en het resultaat van de geheime
stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Tom Jespers bekomt 15 stemmen
- Stef Ryckmans bekomt 8 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 1
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over de agenda:
- Stemmen voor: Koen Van Roey, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, 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: Met 15 stemmen voor wordt Tom Jespers , wonende te Kouterstraat 44 te 3071 ErpsKwerps, aangeduid als vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering van Interleuven d.d.
26.06.2013.
Artikel 2: Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de Algemene Vergadering van
26.06.2013 van Interleuven wordt als volgt vastgesteld: Goedkeuring van alle agendapunten van de
Algemene Vergadering:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering dd. 27.03.2013
3. Verslag over de activiteiten 2012
4. Jaarrekening per 31.12.2012 – verslag van de Commissaris-Revisor
5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor
7. Provinciale bijdrage voor werkingskosten 2013 cfr. art. 14.1. van de statuten
8. Diversen;
Artikel 3: Het college wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing en brengt deze ter kennis aan
Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.
901
- 1 archief AZ
- 1 Interleuven
- 1 vertegenwoordiger

20.

HOFHEIDE: goedkeuring agenda en aanstelling vertegenwoordiger Algemene Vergadering
van 18 juni 2013

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente in de IGS Hofheide;
Gelet op de brief van de IGS Hofheide van 16 april 2013 met bijlagen waarbij een gewone Algemene
Vergadering wordt samengeroepen op 18 juni 2013 met de volgende agenda:
1. Goedkeuring van het verslag van de gewone Algemene Vergadering van 26 maart 2013
2. Goedkeuring van de jaarrekening 2012, het verslag van de RvB en het verslag van de bedrijfsrevisor
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris

4. Evolutie van het bouwdossier
5. Varia
6. Bezoek aan het gebouw;
Gelet op artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
waarbij bepaald wordt dat de deelnemende gemeente haar vertegenwoordiger voor een Algemene
Vergadering van een opdrachthoudende vereniging dient aan te wijzen uit de leden van de
gemeenteraad en dat dergelijke benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke Algemene Vergadering;
Gelet op de statuten van de opdrachthoudende vereniging “Hofheide”, meer bepaald artikel 29 van de
statuten;
Gelet op de voorgedragen kandidaten als vertegenwoordiger:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Tom Jespers bekomt 15 stemmen
- Ann Van de Casteele bekomt 4 stemmen
- Marinus van Greuningen bekomt 5 stemmen
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over de agenda:
- Stemmen voor: Koen Van Roey, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, 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 gewone Algemene Vergadering van IGS Hofheide van 18 juni 2013,
namelijk:
1. Goedkeuring van het verslag van de gewone Algemene Vergadering van 26 maart 2013
2. Goedkeuring van de jaarrekening 2012, het verslag van de RvB en het verslag van de bedrijfsrevisor
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
4. Evolutie van het bouwdossier
5. Varia
6. Bezoek aan het gebouw,
wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Met 15 stemmen voor wordt Tom Jespers, wonende te Kouterstraat 44 te 3071 ErpsKwerps, aangesteld als gemeentelijke vertegenwoordiger in de gewone Algemene Vergadering van de
opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven “Hofheide” op
18 juni 2013 en wordt hij/zij gemandateerd om over de agendapunten te beraadslagen en te stemmen.
Artikel 3: Een afschrift van deze beslissing zal bezorgd worden aan de opdrachthoudende vereniging
voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven “Hofheide”, pa/ Jacques Roggen, Broekstraat
10 te 3150 Haacht, en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger.
Artikel 4: Deze beslissing wordt onderworpen aan het algemeen toezicht.
901
- 1 archief AZ
- 1 Hofheide
- 1 vertegenwoordiger

21.

Ethias: aanstellen gemeentelijke afgevaardigde

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;

Gezien het volgens de statuten van voormelde maatschappij past dat het gemeentebestuur
vertegenwoordigd wordt op al de vergaderingen (buitengewone-gewone-algemene) door een
afgevaardigde aangesteld door de gemeenteraad;
Overwegende dat deze vertegenwoordiger een lid van het bestuursorgaan of van het personeel van het
bestuur dient te zijn ofwel van een ander bij de vereniging aangesloten bestuur of instelling;
Gelet op de bestuurswisseling in de gemeente vanaf 2 januari 2013 ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012;
Gelet op de voorgedragen kandidaten:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Erwin Cleopater bekomt 15 stemmen
- Willy Trappeniers bekomt 8 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 1
Besluit:
Artikel 1: Met 15 stemmen wordt Erwin Cleopater, wonende Oudstrijderslaan 26 te 3070 Kortenberg,
bij Ethias Gemeen Recht, Rue des Croisiers 24 te 4000 Luik aangesteld als afgevaardigde om de
gemeente te vertegenwoordigen op al de vergaderingen (buitengewone-gewone-algemene).
Artikel 2: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
901
- 1 archief AZ
- 1 Ethias
- 1 afgevaardigde

22.

Ons Tehuis Brabant: aanstellen gemeentelijke afgevaardigden

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gezien het volgens de statuten van voormelde maatschappij past dat het gemeentebestuur
vertegenwoordigd wordt op al de vergaderingen (buitengewone-gewone-algemene) door een
afgevaardigde aangesteld door de gemeenteraad;
Overwegende dat deze afgevaardigde zich eveneens kandidaat kan stellen in de Raad van Bestuur;
Overwegende dat er voor het geval de effectieve afgevaardigde (en eventueel bestuurslid) verhinderd
is, er een plaatsvervanger mag aangesteld worden;
Gelet op de bestuurswisseling in de gemeente vanaf 2 januari 2013 ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012;
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor effectieve afgevaardigde:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Francis Peeters bekomt 15 stemmen
- Katrijn Willems bekomt 4 stemmen
- Marinus van Greuningen bekomt 5 stemmen
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor plaatsvervangend afgevaardigde:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Kristien Goeminne bekomt 15 stemmen
- Katrijn Willems bekomt 4 stemmen
- Marinus van Greuningen bekomt 5 stemmen
Besluit:

Artikel 1: Met 15 stemmen wordt Francis Peeters, wonende Kammestraat 14 te 3071 Erps-Kwerps, bij
Ons Tehuis Brabant, Perksesteenweg 126 te 1910 Kampenhout (Berg) aangesteld als afgevaardigde
om de gemeente te vertegenwoordigen op al de vergaderingen (buitengewone-gewone-algemene) en
wordt hij/zij voorgedragen als kandidaat bestuurslid in de Raad van Bestuur.
Artikel 2: Met 15 stemmen wordt Kristien Goeminne, wonende Kwikstraat 38 te 3078 Everberg, bij
Ons Tehuis Brabant, Perksesteenweg 126 te 1910 Kampenhout (Berg) aangesteld als plaatsvervangend
afgevaardigde om de gemeente te vertegenwoordigen op al de vergaderingen (buitengewone-gewonealgemene) en eventueel in de Raad van Bestuur als plaatsvervangend bestuurslid.
Artikel 3: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
901
- 1 archief AZ
- 1 OTB
- 1 afgevaardigde
- 1 plaatsvervanger

23.

Bosgroep Dijle-Geteland vzw: aanstellen gemeentelijke afgevaardigden

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gezien het volgens de statuten van voormelde maatschappij past dat het gemeentebestuur
vertegenwoordigd wordt op al de vergaderingen (buitengewone-gewone-algemene) door een
afgevaardigde aangesteld door de gemeenteraad;
Overwegende dat er voor het geval de effectieve afgevaardigde verhinderd is, er een plaatsvervanger
mag aangesteld worden;
Gelet op de bestuurswisseling in de gemeente vanaf 2 januari 2013 ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012;
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor effectieve afgevaardigde:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- René De Becker bekomt 15 stemmen
- Stef Ryckmans bekomt 4 stemmen
- Marinus van Greuningen bekomt 5 stemmen
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor plaatsvervangend afgevaardigde:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Kristien Goeminne bekomt 15 stemmen
- Stef Ryckmans bekomt 4 stemmen
- Marinus van Greuningen bekomt 5 stemmen
Besluit:
Artikel 1: Met 15 stemmen wordt René De Becker, wonende Leuvensesteenweg 799 te 3071 ErpsKwerps, bij Bosgroep Dijle-Geteland vzw, Aarschotsesteenweg 212 te 3010 Leuven, aangesteld als
afgevaardigde om de gemeente te vertegenwoordigen op al de vergaderingen (buitengewone-gewonealgemene).
Artikel 2: Met 15 stemmen wordt Kristien Goeminne, wonende Kwikstraat 38 te 3078 Everberg, bij
Bosgroep Dijle-Geteland vzw, Aarschotsesteenweg 212 te 3010 Leuven, aangesteld als
plaatsvervangend afgevaardigde om de gemeente te vertegenwoordigen op al de vergaderingen
(buitengewone-gewone-algemene).
Artikel 3: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.

901
- 1 archief AZ
- 1 Bosgroep Dijle-Geteland
- 1 afgevaardigde
- 1 plaatsvervanger
- 1 Milieu

Raadslid Mia Vandervelde verlaat de zitting.

24.

Opmaak omgevingsanalyse RO

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 “Opmaak omgevingsanalyse RO
gemeente Kortenberg “ een bestek werd opgemaakt door de Dienst Ruimtelijke Ordening;
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “Opmaak omgevingsanalyse RO
gemeente Kortenberg ” wordt geraamd op € 50.000 excl. btw of € 60.500 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
930/731-60 van de buitengewone dienst;
Overwegende dat de financiering van dit krediet gebeurt met eigen middelen;
Gelet op het visum nr. 2013/49 d.d. 21.05.2013van de financieel beheerder;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Koen Van Roey, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Myriam Van
Tricht, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Silke Cuypers, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen
- Onthouden zich: Stefaan Ryckmans, Willy Trappeniers, Katrijn Willems, Ann Van de Casteele
Besluit: met 19 stemmen voor en 4 onthoudingen
Goedkeuring wordt gehecht aan de lastvoorwaarde en de raming voor de opdracht met als voorwerp
“opmaak omgevingsanalyse RO gemeente Kortenberg “, opgesteld door de Dienst Ruimtelijke
Ordening. 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 € 50.000 excl. btw of € 60.500 incl.
21% btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.

De opdracht waarvan sprake zal gefinancierd worden op artikel 930/733/60van de buitengewone
dienst van het dienstjaar 2013.
875
- 4 RO
- 1 fin

25.

Groenonderhoud sept 2013 – feb 2017: goedkeuring lastvoorwaarden, raming 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;
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;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Groenonderhoud 2013 (2014, 2015)” een bestek met
nr. OW2013 – D01 werd opgemaakt;
Overwegende dat een openbare aanbesteding werd georganiseerd waarvan de opening op 25 maart
2013 plaatsvond;
Gelet op de schepencollegebeslissing van 8 mei 2013 betreffende stopzetting van de
gunningsprocedure;
Gelet op de schepencollegebeslissing van 8 mei 2013 betreffende de goedkeuring van de
lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze, alsook het instellen van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor het groenonderhoud juni, juli en augustus 2013;
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Groenonderhoud sept 2013 - feb
2017” een bestek met nr. OW 2013 - D05 werd opgemaakt door de Dienst Openbare Werken;
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “Groenonderhoud sept 2013 - feb
2017” voor maximum 3,5 jaar wordt geraamd op € 314.935,7 excl. btw of € 381.072,20 incl. 21%
btw;
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare
aanbesteding;
Gelet op het krediet dat voorzien is in de begroting van 2013 op artikel 766 01/124/06 van de gewone
dienst;
Overwegende dat de financiering van dit krediet gebeurt met eigen middelen;
Gelet op het visum nr.2013/45 d.d.22.05.2013 van de ontvanger;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Koen Van Roey, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, 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 met nr. OW 2013 - D05 en de raming voor de opdracht met
als voorwerp “Groenonderhoud sept 2013 – feb 2017”, 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 € 314.935,7 excl. btw of € 381.072,20 incl. 21%
btw.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding.
De opdracht waarvan sprake zal gefinancierd worden op artikel 766 01/124/06 van de gewone dienst
van het dienstjaar 2013.
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OW 2013 - D05
- 2 OW
- 1 fin
- 1 GW

26.

Herziening zoneringsplan: goedkeuring voorstel aanpassingen

Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de
regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de
vaststelling van de zoneringsplannen;
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid;
Overwegende dat bij de opmaak van het zoneringsplan als randvoorwaarde een verbetering van de
huidige waterkwaliteit vooropgesteld werd;
Overwegende dat deze verbetering kan gerealiseerd worden door de bouw van een IBA of de aanleg
van riolering die wordt aangesloten op een bestaande of nog te bouwen collectieve
zuiveringsinstallatie;
Overwegende dat de keuze voor collectieve of individuele zuivering gebaseerd is op economische
afweging van beide keuzes, rekening houdend met de lokale specifieke omstandigheden;
Overwegende dat, bij de aanleg van het zuiveringssysteem, gekozen wordt voor een maximale
scheiding van het afvalwater en het hemelwater;
Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 1 oktober 2007 het aangepast ontwerp van
zoneringsplan heeft goedgekeurd;
Gelet op het ministerieel besluit van 23 juni 2008 betreffende de vaststelling van het zoneringsplan
van Kortenberg;
Gelet op het schrijven van de Vlaamse Milieumaatschappij m.b.t. de herziening van het zoneringsplan
en de opmaak van stroomgebiedbeheerplannen;
Gelet op de door VMM aangeleverde informatie: de clustertabel en hulpdocumenten;
Overwegende dat samen met Aquafin een voorstel tot aanpassing aan het zoneringsplan werd
uitgewerkt;
Gelet op het door Aquafin opgestelde plan met aanduiding van de te wijzigen clusters;
Gelet op de clustertabel met voorstellen tot wijziging;
Overwegende dat VMM deze informatie zal verwerken tot een ontwerp van herzien zoneringsplan;
Overwegende dat het ontwerp van herzien zoneringsplan zal worden meegenomen in het openbaar
onderzoek bij het stroomgebiedbeheerplan tweede helft van 2014;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Koen Van Roey, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, 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 de voorstellen tot wijziging van het zoneringsplan zoals aangeduid op
het voorgestelde plan;
Goedkeuring wordt gehecht aan de in te dienen clustertabel waarin deze wijzigingen zijn opgenomen;
Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320
Erembodegem en aan Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar.
851.1
- 2 OW
- 1 fin
- 1 aquafin
- 1 milieu
- 1 vmm

Raadslid Silke Cuypers verlaat de zitting en voegt zich terug bij de geheime stemming over de
aanstelling vertegenwoordiger bij Gemeentelijke Holding in vereffening.

27.

Gemeentelijke Holding in vereffening: goedkeuring agenda Algemene Vergadering van 26
juni 2013 en aanstellen vertegenwoordiger

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de uitnodiging van Gemeentelijke Holding NV in vereffening van 17 mei 2013 voor de
Algemene Vergadering van 26 juni 2013;
Overwegende dat de agenda van deze Algemene Vergadering volgende punten bevat:
1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode 01.01.2012 tot en met
31.12.2012
2. Bespreking van de jaarrekening over de periode 01.01.2012 – 31.12.2012 door de vereffenaars
3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over de periode 01.01.2012 tot en met
31.12.2012 inclusief beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de
vereffening nog niet kon worden afgesloten
4. Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over de periode 01.01.2012 tot
en met 31.12.2013
5. Voorstel van de vereffenaars tot benoeming van de commissaris
6. Stemming over de benoeming van de commissaris
7. Vraagstelling
Overwegende dat aan de gemeenteraad deze agendapunten werden voorgelegd;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over de agenda:
- Stemmen voor: Koen Van Roey, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, Katrijn Willems,
René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Erwin
Cleopater, Marinus van Greuningen
Gezien het volgens de statuten van voormelde maatschappij past dat het gemeentebestuur
vertegenwoordigd wordt op al de vergaderingen (buitengewone-gewone-algemene) door een
afgevaardigde aangesteld door de gemeenteraad;
Gelet op de bestuurswisseling in de gemeente vanaf 2 januari 2013 ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012;
Gelet op de voorgedragen kandidaten:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Harold Vanheel bekomt 15 stemmen
- Ann Van de Casteele bekomt 7 stemmen
- Aantal neen-stemmen: 1

Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Met 15 stemmen wordt Harold Vanheel, wonende Beekstraat 17 te 3070 Kortenberg, bij
Gemeentelijke Holding NV in vereffening, Sint-Annadreef 68B te 1020 Brussel, aangesteld als
afgevaardigde om de gemeente te vertegenwoordigen op al de vergaderingen (buitengewone-gewonealgemene).
Artikel 2: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
Artikel 3: Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de Algemene Vergadering van
26.06.2013 van Gemeentelijke Holding NV in vereffening wordt als volgt vastgesteld: Goedkeuring
van alle agendapunten van de Algemene Vergadering:
1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode 01.01.2012 tot en met
31.12.2012
2. Bespreking van de jaarrekening over de periode 01.01.2012 – 31.12.2012 door de vereffenaars
3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over de periode 01.01.2012 tot en met
31.12.2012 inclusief beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de
vereffening nog niet kon worden afgesloten
4. Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over de periode 01.01.2012 tot
en met 31.12.2013
5. Voorstel van de vereffenaars tot benoeming van de commissaris
6. Stemming over de benoeming van de commissaris
7. Vraagstelling
Artikel 4: Het college wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing en brengt deze ter kennis aan
bij Gemeentelijke Holding NV in vereffening, Sint-Annadreef 68B te 1020 Brussel.
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- 1 archief AZ
- 1 Gemeentelijke Holding
- 1 vertegenwoordiger

In uitvoering van art. 22 van het Gemeentedecreet werden volgende punten toegevoegd aan de agenda:
de punten 27/1 tot en met 27/5 op vraag van Marinus van Greuningen namens de Voor U-fractie.

27/1

Resultaten metingen sluipverkeer

In de maand februari zijn er verschillende tellingen gedaan naar de invloed van het sluipverkeer op de
mobiliteit in Kortenberg.
Het ging om twee verschillende acties: enerzijds een initiatief van Vlaanderen waar men startte met
het in kaart brengen van het sluipverkeer in de zwaar geteisterde zone tussen Leuven en Brussel, en
anderzijds heeft de gemeente Kortenberg van deze gelegenheid gebruik gemaakt om bijkomende
meetpunten te installeren om zo een nog nauwkeuriger beeld te krijgen van de situatie in Kortenberg.
De resultaten van deze tellingen zouden rond Pasen bekend zijn.
In antwoord op een vraag tijdens de gemeenteraad van maart bleek dat de resultaten in mei bekend
zouden worden en dan tijdens de behandeling van het beleidsplan gebruikt konden worden.
De vraagsteller meldt dat de resultaten, bij hem, nog niet bekend zijn. Hij wil weten of er controle is
over de behandeling van de resultaten en of de kans bestaat dat dit uitstel te maken heeft met het
'bewerken ' van de resultaten. Hij vraagt zich ook af hoe het beleidsplan kan worden besproken zonder
dat er rekening wordt gehouden met deze resultaten.
De waarnemend burgemeester antwoordt dat het gemeentebestuur inderdaad, buiten het initiatief van
AWV om, extra metingen heeft laten uitvoeren door een studiebureau. Bij een eerste analyse op

24 mei 2013 kon noch de schepen van Mobiliteit, noch de mobiliteitsambtenaar aanwezig zijn.
Voor wat de tellingen van AWV betreft verwijst de waarnemend burgemeester naar een e-mail die
werd ontvangen en waarin gesteld werd dat de resultaten op zich lieten wachten. Een toelichting zou
gegeven worden op 13 juni 2013 te Leuven.
Het schepencollege beschikte dus evenmin over de meetresultaten, wat uiteraard vervelend is gezien er
knopen moeten doorgehakt worden. Een probleem is dit echter niet met betrekking tot de opmaak van
het beleidsprogramma.
Er werd eveneens opdracht gegeven om de bewoners van de Karterstraat te informeren over de
resultaten, en dit vóór de zomervakantie.

27/2

Maximumcapaciteit in de gemeentescholen in Kortenberg

Het schijnt dat bepaalde afdelingen binnen enkele gemeentescholen bijna, of al, aan hun
maximumcapaciteit zijn geraakt. Dit zou betekenen dat leerlingen niet meer in hun eigen
deelgemeente naar school kunnen gaan en dus ook niet van het gratis busvervoer gebruik kunnen
maken, wat dan weer een extra mobiliteitsprobleem met zich mee brengt.
Daarom wordt er gevraagd, ook in het licht van de geplande verkavelingen, welke maatregelen het
bestuur denkt te nemen om de maximumcapaciteit per school uit te breiden.
De schepen van Onderwijs herhaalt het antwoord dat gegeven werd op dezelfde vraag die twee weken
geleden in de commissievergadering gesteld werd.
De gemeente heeft vier gemeentelijke basisscholen op haar grondgebied en er wordt onderstreept dat
ze alle vier kwalitatief onderwijs aanbieden. Slechts één school, meer bepaald ‘de regenboog’,
heeft een capaciteitsprobleem: er staan vier kinderen op de wachtlijst in de lagere school en er zijn nog
achttien plaatsen open in de kleuterschool.
De andere scholen hebben, volgens de laatst gekende informatie, nog voldoende plaats. Het is
logisch dat er niet kan blijven bijgebouwd worden terwijl er op een afstand van maximum vijf
kilometer nog andere scholen zijn waar wel plaats is.
De schepen juicht het principe toe ‘iedereen in zijn eigen deelgemeente naar school’, er is echter
vrijheid van onderwijs waardoor ouders hun kinderen mogen inschrijven in de school naar keuze
(art.24 GW). Dat betekent dus ook dat kinderen uit andere gemeenten toegelaten worden.
Voor wat betreft de ‘keuze’ van de school stelt de schepen dat vandaag Kortenberg het meest
aantrekkelijk lijkt. In het verleden werd daar dan ook het meest in geïnvesteerd en kreeg deze school
ook de grootste budgetten omdat die werden berekend op basis van aantal kinderen. Dat zal in de
toekomst veranderen, de grootste investeringen zullen in Meerbeek liggen. In de toekomst wordt
eveneens rekening gehouden met bijkomende bouwprojecten.

27/3

Kortenberg een bloemrijke gemeente

In het verleden zijn er in Kortenberg initiatieven ondernomen om de bevolking te betrekken bij de
bebloeming van de gemeente. Een bloemrijke en verzorgde gemeente motiveert om ook de straten en
de eigen omgeving proper te houden.
Er wordt gevraagd of er weer plannen zijn om, via een bebloemingswedstrijd bijvoorbeeld, de
bevolking te motiveren de gemeente bloemrijker en groener te maken.
De schepen van Leefmilieu antwoordt dat er momenteel geen acties, zoals een wedstrijd, gepland zijn.
De inwoners worden uiteraard niet tegengehouden om de eigen gevel en tuin op te fleuren met
bloemen en groen.
Binnen dit kader wil het schepencollege de inwoners wel stimuleren om streekeigen soorten te
gebruiken.

27/4

Kortenberg een artistieke gemeente

Bij het binnenkomen van Kortenberg vanuit Leuven wordt men aangenaam verrast door het
Kunstwerk op de rotonde bij D'Ieteren. Ook op verschillende plaatsen binnen de gemeente staan er
kunstwerken.
De gemeente geeft ook regelmatig een kunstenaar de opdracht een kunstwerk te vervaardigen.
Daarom vraagt men of het misschien een idee is om in de toekomst kunstwerken te laten ontwerpen en
vervaardigen op locaties bij de verschillende invalswegen van de gemeente. Het lijkt, aldus de
vraagsteller, een prima manier om het artistieke karakter van Kortenberg te onderstrepen.
De schepen van Cultuur antwoordt dat het gemeentebestuur absoluut voorstander is van kunst in de
publieke ruimte. Het bestuur stelt het administratief centrum open voor kunstenaars die hier tijdelijk
willen tentoonstellen. Ook van kunst op straten en pleinen is het bestuur voorstander op voorwaarde
dat kunst op een goede manier functioneert met zijn omgeving. Men mag niet vertrekken vanuit de
abstracte vraag naar kunst, gewoon om het artistieke karakter van de gemeente te onderstrepen. Aan de
basis moet er de overtuiging zijn dat kunst iets kan toevoegen aan de locatie.
Zo is het kunstwerk 'Korte Broek', op het binnenplein van het wooncomplex van Elk zijn Huis, waar
vroeger de gemeentelijke jongensschool stond, hier een mooi voorbeeld van. Dit geldt ook voor het
dubbelkunstwerk ‘De hinkelbaan’ in het Park van de Oude Abdij en hier aan de inkom van het
administratief centrum. De negen stenen met hierop de belangrijkste principes van het Charter van
Kortenberg in de vorm van een hinkelbaan, verwijzen naar democratie als een spel met regels en
inhoud dat men al spelende moet blijven onderhouden.
Om dezelfde reden is de plaatsing van het kunstwerk ‘De windjammer’ op het dorpsplein in Erps een
minder geslaagd voorbeeld van kunst in de openbare ruimte. ‘De windjammer’ was het winnende
kunstwerk dat in het bezit van de gemeente kwam na de editie 2006 van de Kortenbergse
Kunstkabinetten nl. Mobilart. Wat dus in de toekomst niet meer mag is uitgaan van een opportuniteit
van een kunstwerk dat in ons bezit komt en waarvoor er daarna een plaats moet gezocht worden. Het
is, jammer genoeg, zelden de goede plaats.
Kunst in de publieke ruimte is nooit zomaar een koud kunstje. Het vergt een visie, een gezonde kijk op
de implicaties van elke ingreep en, niet te onderschatten, de maatschappelijke aanvaarding. Beeldende
kunst in de twintigste eeuw heeft een vormentaal ontwikkeld die niet zomaar door elke leek te lezen
valt. Kunst in de publieke ruimte is per definitie beschikbaar voor iedereen, buiten de veilige muren
van musea. Ze treedt dus ook in dialoog met mensen die er niet in geïnteresseerd zijn.
Wanneer het op een goede manier aangepakt wordt, kan het zoveel méér zijn dan een louter
esthetische ingreep. Het is een unieke manier om een plek (nog meer) betekenis te geven en soms ook
om de leefbaarheid ervan te verhogen. Het gemeentebestuur is dus zeker voorstander van kunst in de
publieke ruimte maar het moet meer zijn dan een uiting van het artistieke karakter van de gemeente
langs een invalsweg.

27/5

20 jaar stedenband - Parcé

Gezien dit jaar het twintigjarig bestaan van de stedenband tussen de gemeente Kortenberg en de
gemeente Parcé gevierd wordt wil men graag weten of het bestuur enkele activiteiten in petto heeft om
deze viering in de schijnwerpers te zetten, en waar de burger op de gemeentelijke webstek informatie
kan vinden over deze stedenband.
De schepen van Ontwikkelingssamenwerking antwoordt dat het jumelagecomité Kortenberg-Parcé één
van de vele verenigingen in Kortenberg is. Op de webstek is er informatie over deze vereniging te
vinden onder de rubriek vrije tijd/vereniging/zoeken.
Er worden vanuit de gemeente geen extra acties gepland om deze verjaardag te vieren. Wel kan dit
comité subsidies aanvragen, zoals elke vereniging, en bij een jubileumviering (volgens het reglement
vanaf 25 jaar, en bij elk veelvoud daarvan) kan er nog een extra subsidie aangevraagd worden.
Op www.uitinkortenberg.be en dan verder naar de link Uit in Vlaanderen vindt men meer informatie
over de reis die dit jaar georganiseerd wordt naar Parcé.

Jammer dat de vraag veertien dagen na het overlijden van Mevr. Lydia Elseviers valt, want zij , als
gedreven lid en steunpilaar van deze vereniging, zou zeker en vast veel meer kunnen verteld hebben
over de verzustering met het dorp Parcé.

28.

Verslag

Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- Stemmen voor: Koen Van Roey, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, 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.
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