ZITTING VAN 5 MEI 2014
AANWEZIG: Chris Taes burgemeester-voorzitter; Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens,
Anna Outtier-Vannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, schepenen; 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, raadsleden;
Paul Lebrun, secretaris.

Raadslid Julia De Coster laat zich verontschuldigen.
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OPENBARE ZITTING

1.

Jaarrekening 2013

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 omzendbrief BB 2014/3 d.d. 28.03.2014 van het Ministerie van Bestuurszaken,
Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen – Financiën en
Personeel betreffende de kwartaalrapportering en andere Europese rapporteringsverplichtingen;
Gelet op de jaarrekening dienstjaar 2013 bevattende de begrotingsrekening 2013 de toelichting bij de
begrotingsrekening, de balans per 31 december 2013 de resultatenrekening 2013 en de toelichting bij
de jaarrekening 2013 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, Franciscus Peeters, Koen Van Roey, Myriam Van
Tricht, Roger Broos, René De Becker, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Erwin
Cleopater
- onthouden zich: : Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Willy Trappeniers, Mia Brumagne, Katrijn
Willems, Ann Van de Casteele, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen
De motivatie tot onthouding van de Groen-fractie, op basis van art.16 van het huishoudelijk reglement:
De rekening van 2013 toont een weinig ambitieus beleid in 2013 aan: verschillende posten werden
niet opgenomen, of doorgeschoven naar 2014. We hebben begrip voor het argument dat 2013 in de
eerste plaats een planningsjaar was, en dat de energie in grote mate naar de opmaak van BBC gegaan
is. In die zin geven we via onze onthouding dit bestuur het voordeel van de twijfel.
Groen vindt immers dat gemeentelijk beleid meer moet zijn dan ‘op de centen letten’. De gemeente
moet in de eerste plaats vanuit haar missie en visie, en vanuit de taken die haar door de wetgever
toebedeeld zijn, een goede dienstverlening uitbouwen voor de burger. Gezonde financiën zijn hiervoor
een middel en een voorwaarde, geen doel op zich. Daarnaast zijn er nog andere voorwaarden die net
zo goed bewaakt moeten worden: een goed medewerkersbeleid waardoor het gemeentepersoneel
gemotiveerd zijn taken kan uitvoeren, een efficiënte werking (bewaken en verbeteren van de interne
processen), participatie van de burgers en aandacht voor innovatie.
Groen zal dit in de toekomst blijvend kritisch opvolgen. Enkele items uit de rekening die inhoudelijk
extra vragen oproepen zullen in de komende gemeenteraden via bijkomende vragen aangekaart
worden.
Besluit: Met 16 stemmen voor en 8 onthoudingen
Artikel 1:

De jaarrekening dienstjaar 2013 bevattende de begrotingsrekening 2013, de toelichting bij de
begrotingsrekening, de balans per 31 december 2013 de resultatenrekening 2013 en de toelichting bij
de jaarrekening 2013, wordt goedgekeurd.
Artikel 2:
De begrotingsrekening 2013 wordt met volgende resultaten goedgekeurd:
a)Begrotingsresultaat 2013
GEWONE DIENST
1. Vastgestelde rechten
Onverhaalbare en
oninvorderbare bedragen
Netto vastgestelde rechten
Vastleggingen
BEGROTINGSRESULTAAT VAN
HET DIENSTJAAR
POSITIEF
NEGATIEF

-

33.016.562,56
120,00

33.016.442,56
-23.377.922,01

9.638.520,55
0,00

BUITENGEWONE
DIENST
7.076.960,48
0,00
7.076.960,48
-6.444.011,64

632.948,84
0,00

b)Boekhoudkundig resultaat 2013
GEWONE DIENST
2. Vastgestelde rechten
Onverhaalbare en
oninvorderbare bedragen
Netto vastgestelde rechten
Aanrekeningen
BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT
OVER TE DRAGEN NAAR
HET VOLGENDE DIENSTJAAR
POSITIEF
NEGATIEF

33.016.562,56
120,00

BUITENGEWONE
DIENST
7.076.960,48
0,00

33.016.442,56
-23.006.611,41

7.076.960,48
- 3.121.690,35

10.009.831,15
0,00

3.955.270,13
0,00

c)Vastleggingen 2013 over te dragen naar volgend dienstjaar
GEWONE DIENST
3. Vastgelegde uitgaven
Aanrekeningen
VASTLEGGINGEN OVER TE
DRAGEN NAAR HET VOLGENDE
DIENSTJAAR

23.377.922,01
- 23.006.611,41

371.310,60

BUITENGEWONE
DIENST
6.444.011,64
- 3.121.690,35

3.322.321,29

Artikel 3:
De balans met een totaal van het actief en het passief op 31 december 2013 ten bedrage van
104.956.469,00 EURO wordt voorlopig vastgesteld.
Artikel 4:
De resultatenrekening dienstjaar 2013 met een batig saldo (boni) van 879.638,00 EURO wordt
voorlopig vastgesteld.
(Het batig exploitatieresultaat van 932.354,00 EURO en het batig uitzonderlijk resultaat van 0,00
EURO)
Artikel 5:

Deze jaarrekening dienstjaar 2013 wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
475.1

2.

OCMW: meerjarenplanning 2014-2019

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de bepalingen van het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Gelet op de omzendbrieven BB2001/3 en 2013/4 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken met
instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten van de gemeenten en van de
OCMW van het Vlaamse gewest;
Gelet op het ontwerp van de meerjarenplanning 2014-2019 van het OCMW;
Gelet op het besluit van het schepencollege van 11 december 2013 houdende het verlenen van gunstig
advies voor de ingediende meerjarenplanning 2014-2019 van het OCMW;
Gelet op het besluit van 18 december 2013 van de OCMW-raad houdende goedkeuring van de
meerjarenplanning 2014-2019 van het OCMW;
Gelet op de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Koen Van Roey, Myriam Van
Tricht, Roger Broos, René De Becker, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Erwin
Cleopater
- onthouden zich: : Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Willy Trappeniers, Mia Brumagne, Katrijn
Willems, Ann Van de Casteele, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen
Besluit: Met 16 stemmen voor en 8 onthoudingen
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW.
185.20

3.

OCMW: budget 2014

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de bepalingen van het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Gelet op de omzendbrieven BB2001/3 en 2013/4 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken met
instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten van de gemeenten en van de
OCMW van het Vlaamse gewest;
Gelet op het ontwerp van budget 2014 van het OCMW;
Gelet op het besluit van 18 december 2013 van de OCMW-raad houdende goedkeuring van de
meerjarenplanning 2014-2019 van het OCMW;
Gelet op het besluit van heden van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het meerjarenplan
2014-2019 van het OCMW;
Gelet op het besluit van 18 december 2013 van de OCMW-raad houdende goedkeuring van het budget
2014;
Gelet op de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Koen Van Roey, Myriam Van
Tricht, Roger Broos, René De Becker, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Erwin
Cleopater
- onthouden zich: : Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Willy Trappeniers, Mia Brumagne, Katrijn
Willems, Ann Van de Casteele, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen
Besluit: Met 16 stemmen voor en 8 onthoudingen

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het budget 2014 van het OCMW.
Exploitatiebudget
- uitgaven
3.370.858,18 euro
- ontvangsten 3.655.478,18 euro
Investeringsbudget
- uitgaven
45.620 euro
- ontvangsten 61.000 euro
Gemeentelijke bijdrage
1.088.857,00 euro.
185.2:475

4.

Kerkfabriek Sint-Martinus: aanvraag begrotingswijziging I 2014 - weigering

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 (Eredienstendecreet) betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse regering betreffende het algemeen reglement
op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB-2007/01 van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de nieuwsbrief van 28 juli 2008 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur VlaamsBrabant betreffende de nieuwe regelgeving voor de boekhouding en enkele aandachtspunten voor het
budget 2009;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 september 2013 houdende goedkeuring budgetten
2014 van de kerkfabrieken;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 10 maart 2014 houdende goedkeuring meerjarenplannen
2014-2019 van de kerkfabrieken;
Gelet op de voorgelegde begrotingswijziging I dienstjaar 2014 van de kerkfabriek Sint-Martinus
Everberg met toelichting, ontvangen op 25 maart 2014;
Overwegende dat de ingediende versie van 14 maart 2014, meer bepaald voor wat de cijfers over de
meerjarenplanning 2014 betreft, niet in overeenstemming is met de versie van 19 december 2013,
zoals deze werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 maart 2014;
Overwegende dat het schepencollege daarom voorstelt deze begrotingswijziging niet goed te keuren;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna Outtier-Vannerem, Harold
Vanheel, Alexandra Thienpont, 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, Marinus van Greuningen
- onthouden zich: Bart Nevens, Erwin Cleopater
Besluit: Met 22 stemmen voor en 2 onthoudingen
De gemeenteraad geeft GEEN goedkeuring aan de begrotingswijziging I van het budget 2014 van de
kerkfabriek Sint-Martinus Everberg zoals deze werd ingediend op 25 maart 2014.
185.3:471

5.

Toelagen raden/instellingen/verenigingen werkingsjaar 2014

Gezien het past onderstaande raden/instellingen/verenigingen te steunen nadat jaarlijks een schriftelijk
verzoek hiertoe wordt gericht aan het gemeentebestuur;
Gelet op de wet van 14.11.1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van
sommige toelagen;

Gelet op de omzendbrief BA 93/03 van 21.04.1993;
Overwegende dat deze toelagen niet nominatief opgenomen zijn in de beleidsnota of de verdeling niet
via een gemeentelijk reglement wordt geregeld;
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, Franciscus Peeters, Koen Van Roey, Myriam Van
Tricht, Roger Broos, René De Becker, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Erwin
Cleopater
- onthouden zich: : Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Willy Trappeniers, Mia Brumagne, Katrijn
Willems, Ann Van de Casteele, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen
Besluit: Met 16 stemmen voor en 8 onthoudingen
Artikel 1: Voor het jaar 2014 worden volgende toelagen verleend:
Registratiesleutel 070900/64999999

:

€ 950 sportraad
€ 950 jeugdraad
€ 950 cultuurraad
€ 950 verenigingsraad Kortenberg
€ 950 verenigingsraad Everberg
€ 950 verenigingsraad Meerbeek
€ 950 verenigingsraad Erps-Kwerps
€ 950 beheerraad Colomba
€ 950 erfgoedcommissie
€ 1425 erfgoedhuis

Registratiesleutel 0959/64930000

:

€ 380 Okra Everberg
€ 380 Okra Erps-Kwerps
€ 380 Vl@S
€ 380 55plus
€ 380 Okra Meerbeek
€ 380 Bewonersraad Rusthuis
€ 380 De seniorinas
€ 380 Neos

Registratiesleutel 070900/64930000

:

€ 2325 werkgroep beeldende kunsten

Registratiesleutel 0909/64999999
inwoners)

:

€ 13898,25 Ons Te Huis Brabant (0,71 x 19.575
€ 3342,75 Panal
€ 500 Rode Kruis Kortenberg
€ 124 Ganspoel
€ 372 Alvinnenberg
€ 288 Leven zoals voorheen

Artikel 2: De raden/instellingen/verenigingen dienen het gebruik van de toelage te rechtvaardigen door
middel van het overmaken van een jaarlijkse balans en rekeningen, alsook een verslag inzake beheer
en financiële toestand.
Artikel 3: Deze beslissing zal na goedkeuring overgemaakt worden aan de Hogere Overheid.
571.61

6.

Overeenkomst tot mededeling van gegevens uit het DIV-bestand voor de controles van de
blauwe zone

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de bepalingen rond de functie van gemeenschapswacht-vaststeller zoals omschreven in de
wet van 30 januari 2014;
Gelet op de conventie die door het college op 8 december 2006 met de federale overheid werd
afgesloten;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 30 juni 2008 betreffende de oprichting van de dienst
gemeenschapswachten;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 7 september 2010 betreffende het parkeren in een blauwe zone;
Overwegende dat de controle van de blauwe zone bij voorkeur door de gemeenschapswachten
uitgevoerd wordt;
Overwegende dat het voor een vlotte afhandeling van deze controles wenselijk is toegang te verkrijgen
tot de gegevens van het DIV;
Gelet op voorliggende overeenkomst tot mededeling van gegevens tussen de gemeente Kortenberg en
het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Federale Overheidsdienst (FOD)
Mobiliteit en Vervoer;
Overwegende het positieve advies van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke
Levenssfeer;
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, 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 overeenkomst tot mededeling van gegevens tussen de gemeente Kortenberg en het
Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Federale Overheidsdienst (FOD)
Mobiliteit en Vervoer, dat integraal deel uitmaakt van dit besluit, wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Voor de gemeente Kortenberg worden de secretaris en de burgemeester belast met de
ondertekening van de overeenkomst.
Artikel 3: De overeenkomst wordt opgemaakt in tweevoud, waarvan de exemplaren respectievelijk
bestemd zijn voor DIV en Gemeentebestuur Kortenberg.
581.116

7.

Overeenkomst Doorstart gratis nachtvervoer regio Leuven

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Overwegende het schrijven van De Lijn dd. 10 februari 2014 betreffende de opzeg van het huidige
derdebetalerscontract met einddatum 30 april 2014;
Overwegende het nieuwe voorstel van De Lijn dat geformuleerd werd tijdens een overleg dd. 28
februari 2014 waarbij de kosten werden bepaald door een studie rond de bestemmingszones van de
afgeleverde nulbiljetten in 2013;
Overwegende dat de bijdrage voor Kortenberg geraamd wordt op € 9.000 per jaar;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 4 juni 2012 betreffende de definitieve aanvaarding van het
mobiliteitsplan, waar in actie 89 C2 uit de actietabel het blijvend optreden als derdebetaler voor het
nachtvervoer omschreven staat;
Overwegende dat vanuit het centrum van Leuven een aaneengesloten gebied gevormd dient te worden
door de gemeenten die willen participeren in een nieuwe overeenkomst;

Overwegende dat het gemeentebestuur van Herent zich op het schepencollege van maandag 3 maart
2014 positief heeft uitgesproken over het instappen in het derdebetalerssysteem;
Overwegende dat de huidige nachtbediening voor Kortenberg, namelijk lijn 358 en 352, ongewijzigd
behouden blijft;
Overwegende de bespreking in het schepencollege dd. 2 april 2014;
Overwegende het voorstel van overeenkomst van derdebetaler afgesloten tussen De Lijn en de
gemeente Kortenberg;
Gelet op de collegebeslissing dd. 16 april 2014 betreffende het instappen in het nieuwe aanbod;
Gelet op het krediet dat voorzien is op actie 001.010.010.016 met registratiesleutel 020040/61599999;
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, 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 overeenkomst van derdebetaler afgesloten tussen De Lijn en de gemeente Kortenberg dat
integraal deel uitmaakt van dit besluit, wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Betalingen geschieden via actie 001.010.010.016 met registratiesleutel 020040/61599999.
Artikel 3: Voor de gemeente Kortenberg worden de secretaris en de burgemeester belast met de
ondertekening van de overeenkomst.
Artikel 4: De overeenkomst wordt opgemaakt in tweevoud, waarvan de exemplaren respectievelijk
bestemd zijn voor De Lijn en Gemeentebestuur Kortenberg.
182.672

8.

Jobpunt Vlaanderen: 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 de Algemene Vergaderingen 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 voorgedragen kandidaten voor effectieve afgevaardigde:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Sabine Ledens 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
- Tom Jespers bekomt 15 stemmen
- Katrijn Willems bekomt 7 stemmen
- aantal neen-stemmen: 2
Besluit:
Artikel 1: Met 15 stemmen wordt Sabine Ledens, wonende Sijsjeslaan 38/A te 3078 Everberg, bij
Jobpunt Vlaanderen, Technologielaan 11 te 3001 Heverlee aangesteld als effectieve afgevaardigde om
de gemeente te vertegenwoordigen op de Algemene Vergaderingen.

Artikel 2: Met 15 stemmen wordt Tom Jespers, wonende Kouterstraat 44 te 3071 Erps-Kwerps, bij
Jobpunt Vlaanderen, Technologielaan 11 te 3001 Heverlee aangesteld als plaatsvervangend
afgevaardigde om de gemeente te vertegenwoordigen op de Algemene Vergaderingen.
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

9.

Finilek: Goedkeuring agenda Jaarvergadering van 26 juni 2014

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 25 maart 2014 om vertegenwoordigd te zijn op de Jaarvergadering van
Finilek op 26 juni 2014;
Overwegende dat de Jaarvergadering van Finilek op 26 juni 2014 volgende agenda heeft:
1. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2013
2. Verslag van het toezichtscomité van de vereniging in deelneming
3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2013
4. Goedkeuring van de jaarrekening 2013 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting)
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
6. Statutaire benoemingen;
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd;
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, 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 2014:
1. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2013
2. Verslag van het toezichtscomité van de vereniging in deelneming
3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2013
4. Goedkeuring van de jaarrekening 2013 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting)
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
6. 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 2014, wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.
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10.

Finilek: aanstelling vertegenwoordigers Algemene Vergaderingen

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 25 maart 2014 om vertegenwoordigd te zijn op de Jaarvergadering van
Finilek op 26 juni 2014;
Gelet op artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001,
zoals gewijzigd op 18 januari 2013, waarin 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 de vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het feit dat ingevolge voornoemde decreetswijziging het o.a. mogelijk maakt de
vertegenwoordigers aan te duiden voor de volledige duur van de legislatuur;
Gelet op de voorgedragen kandidaten als vertegenwoordiger:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Myriam Van Tricht bekomt 15 stemmen
- Ann Van de Casteele bekomt 4 stemmen
- Marinus Van Greuningen bekomt 5 stemmen
Gelet op de voorgedragen kandidaten als plaatsvervangend vertegenwoordiger:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Koen Van Roey bekomt 15 stemmen
- Willy Trappeniers bekomt 7 stemmen
- aantal neen-stemmen: 2
Besluit:
Artikel 1: Met 15 stemmen wordt Myriam Van Tricht (gemeenteraadslid), wonende Frans
Mombaersstraat 34 te 3071 Erps-Kwerps aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente om deel
te nemen aan de Jaarvergadering van de dienstverlenende vereniging Finilek op 26 juni 2014 alsook
aan alle Algemene Vergaderingen van Finilek die vanaf het jaar 2014 georganiseerd worden tot en met
31 december 2018.
Artikel 2: Met 15 stemmen wordt Koen Van Roey (gemeenteraadslid), wonende Brouwerijstraat 3 b 2
te 3070 Kortenberg, aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te
nemen aan de Jaarvergadering van de dienstverlenende vereniging Finilek op 26 juni 2014 alsook aan
alle Algemene Vergaderingen van Finilek die vanaf het jaar 2014 georganiseerd worden tot en met 31
december 2018.
Artikel 3: 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 dienstverlenende
vereniging Finilek, Ravesteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.
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11.

Iverlek: goedkeuring agenda Algemene Vergadering van 26 juni 2014

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 16 april 2014 wordt opgeroepen om
deel te nemen aan de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van Iverlek, die op 26 juni 2014
plaatsheeft in Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 140 te Groot-Bijgaarden;
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 en het mandaat van de vertegenwoordiger dient vast te stellen:
1.
Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2013
2.
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
3.
Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités
en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2013
4.
Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG

5.
Statutaire benoemingen
6.
Statutaire mededelingen.
Gelet op de stemming bij handopsteking over de agenda:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, 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 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 2013
2.
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
3.
Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités
en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2013
4.
Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG
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 2: 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.
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12.

Ontslag en vervanging leden Raad van Beheer gemeenschapscentrum Colomba

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 15 april 2013 betreffende de goedkeuring van het organieke
reglement voor het gemeenschapscentrum Colomba waar in artikel 11 wordt gesteld dat het ontslag
van een lid pas ingaat op het moment dat de gemeenteraad een vervanger heeft aanvaard;
Gelet op het aanstellingsbesluit van 3 juni 2013;
Gelet op het ontslag van Gerdy Gyselynck van Jump up aan de gebruikerszijde;
Gelet op een plaats van de gebruikerszijde die nog niet was ingevuld;
Gelet op de kandidatuur van Gaby Leaerts en Katie Vandenbroek om vanuit de gebruikerszijde de raad
van beheer te vervoegen;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Gaby Leaerts bekomt 24 stemmen
- Katie Vandenbroek bekomt 24 stemmen
Besluit:
Art. 1 De volgende personen worden aangesteld als leden van de Raad van Beheer van het
gemeenschapscentrum Colomba, afgevaardigd door de gebruikers:
Gaby Leaerts
Katie Vandenbroek
565.01

Blokstraat 13
Kerkhoflaan 28

3078 Everberg
Seniorinas + senioren adviesraad
3070 Kortenberg Basisschool Hertog Jan Kortenberg

13.

Huur kopietoestellen Gemeentelijke Werkplaatsen: goedkeuring bestek en gunningswijze

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen;
Gelet op het KB van 15.07.2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten en de klassieke
sectoren en latere wijzigingen;
Gelet op het KB van 14.01.2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en algemene
aannemingsvoorwaarden en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI);
Gelet op het Algemeen Reglement over de Arbeidsbescherming (ARAB);
Gelet op de CODEX over het welzijn op het werk (CODEX);
Gelet op het KB van 12.08.1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen, gewijzigd bij het KB
van 17.06.1997, 04.05.1999 en 28.08.2002 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen;
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 Europees parlement
en de raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de
elektromagnetische compatibiliteit;
Overwegende dat het kopietoestel van de dienst Gemeentelijke Werkplaatsen onherstelbaar defect is
en dient vervangen te worden door een toestel geschikt voor de verwerking van de postregistratie;
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “huur kopietoestel dienst
Gemeentelijke Werkplaatsen” een bestek werd opgemaakt door de Dienst Algemene Zaken;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 8.000 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 op actie 1419/001/009/007/001 met registratiesleutel
020020/61412000;
Gelet op het visum nr. 2014/27 van de financieel beheerder van 10 maart 2014;
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, 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 “huur kopietoestel Gemeentelijke Werkplaatsen”, 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 € 8.000 incl. 21 % 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 op actie
1419/001/009/007/001 met registratiesleutel 020020/61412000.
Art. 4 : De opdracht loopt vanaf installatie voor een periode van 60 maanden.
281.1

14.

Renovatie lift OC De Zolder Erps-Kwerps. Goedkeuring opdrachtdocumenten en
lastvoorwaarden

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 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, levering en diensten en latere wijzigingen;
Gelet op het KB van 15.07.2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten en de klassieke
sectoren;
Gelet op het KB van 14.01.2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en algemene
aannemingsvoorwaarden;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het feit dat de huidige lift in OC De Zolder niet meer voldoet aan de huidige wetgeving en
van eind 2014 niet meer gebruikt mag worden zonder aanpassingen;
Gelet op het feit dat de actuele lift niet meer voldoet aan de huidige gebruiksnormen en beter kan
vervangen worden door een nieuwe lift;
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 29 april 2009 aangaande het aanstellen van Els
Haesaerts in het kader van de opdracht met als voorwerp “Aanpassingswerken ontmoetingscentrum
De Zolder”;
Gelet op het bestek “Renovatie lift OC De Zolder te Erps-Kwerps”, opgesteld door onze ontwerper Els
Haesaerts, d.d. 25.03.2014;
Overwegende dat deze uitgave geraamd wordt op 59.425,00 € exclusief BTW of 71.904,25 € inclusief
BTW;
Gelet op het feit dat deze uitgave werd voorzien op beleidscode 070940 OC De Zolder – 22103500
onder actie 1419/001/009/004/005;
Gelet op het visum van de financieel beheerder 2014/37 d.d. 15.04.2014;
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, 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 de opgestelde opdrachtdocumenten en “Renovatie lift OC De Zolder
te Erps-Kwerps”en de lastvoorwaarden.
De raming bedraagt 59.425,00 € exclusief BTW of 71.904,25 € inclusief BTW
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Het schepencollege wordt gelast met de verdere afwerking van dit dossier.
De opdracht waarvan sprake zal gefinancierd worden op beleidscode 070940 OC De Zolder –
22103500 onder actie 1419/001/009/004/005 van het investeringsbudget 2014;
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15.

Verbreding voetweg 24, Minneveldstraat te Kortenberg

Gelet op de aanvraag van de vennootschap Group V2, gevestigd De Regenboog 11 bus 25 te 2800
Mechelen;

Gelet op het uittreksel uit de atlas der buurtwegen en het uittreksel uit het kadastraal plan waarop de
verbreding is aangeduid;
Gelet op het schattingsverslag d.d. 26 februari 2014 van het Landmeetkantoor Willems BVBA;
Gelet op het proces-verbaal van sluiting van openbaar onderzoek d.d. 12 februari 2014, waaruit blijkt
dat geen enkel bezwaarschrift werd ingediend;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, 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
Aan de Bestendige Deputatie van Vlaams-Brabant wordt voorgesteld om de voetweg 24 gelegen
langsheen de Minneveldstraat te 3070 Kortenberg te verbreden zoals voorgesteld op het bovenvermeld
plan.
575.03

16.

Definitieve vaststelling rooilijn- en onteigeningsplan in het kader van de toekomstige
verplaatsing en verlenging van buurtweg 17 te Everberg en Meerbeek

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 03 februari 2014 inzake de voorlopige vaststelling rooilijnen onteigeningsplan in het kader van de toekomstige verplaatsing en verlenging van de buurtweg 17 te
Everberg en Meerbeek;
Gelet op het openbaar onderzoek en het proces-verbaal van sluiting d.d. 17 maart 2014, waaruit blijkt
dat er geen bezwaarschriften werden ingediend;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, 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 rooilijnplan en de grondinnemingen voor buurtweg 17 worden definitief aanvaard.
Deze beslissing zal door het College van Burgemeester en Schepenen gedurende 8 dagen aangeplakt
worden.
Een uittreksel van deze vaststelling zal in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden. Het
rooilijnplan treedt in werking veertien dagen na publicatie.
575.04

In uitvoering van art. 22 van het Gemeentedecreet werden volgende punten toegevoegd aan de agenda:
de punten 16/1 tot en met 16/4 op vraag van Mia Brumagne namens de Groen-fractie;
de punten 16/5 en 16/6 op vraag van Roger Broos namens de sp.a-fractie;
de punten 16/7 tot en met 16/9 op vraag van Marinus van Greuningen namens de KNV-fractie.

16/1. Den Tomme

1. Stand van zaken : aantal ingediende, goedgekeurde en afgekeurde dossiers
2. Werkwijze van het college/dienst RO bij het behandelen van de dossiers:
2.1 Er wordt gevraagd of het klopt dat de dienst RO/het college dossiers weigert/afwijst met als reden
dat de bestaande volumes van de woningen niet overeenstemmen met het PRUP en dat er eerst moet
afgebroken worden?
2.2 Er wordt gevraagd of het klopt dat dit mondeling gebeurt en er hierover niets schriftelijk
vastgelegd wordt?
3. Afwijkend standpunt schepencollege
De dienst RO KO heeft verklaard aan bewoners dat het Schepencollege heeft beslist dat de dossiers
enkel worden goedgekeurd of worden afgekeurd. Afwijkingen op het PRUP of de
vergunningstoestand dienen ongedaan te worden gemaakt voor 26/5 alvorens een dossier kan
ingediend worden.
De dienst RO van de provincie echter spreekt over volgende mogelijke beslissingen :
- Dossier wordt goed gekeurd
- Dossier wordt goedgekeurd onder voorwaarden
- Dossier wordt afgekeurd
Wordt de derde mogelijkheid (goedkeuring onder voorwaarden) toegepast? Zo neen, waarom niet?
4. Beoordeling vergunningstoestand
4.1. Hoe worden de dossiers beoordeeld op vlak van vergunningstoestand. Neemt de dienst RO enkel
de bouwvergunning en wordt deze vergeleken met de actuele toestand?
Een aantal bewoners heeft te kennen gegeven dat de dienst RO zich niet wil of kan uitspreken in
hoeverre een woning hoofdzakelijk vergund is.
Deze vergunningstoestand zou immers impliceren dat een bestaande woning maximaal in brutobouwvolume 10% mag afwijken van de vergunde of geacht vergunde toestand.
4.2. Wat gebeurt er met de percelen waar de bouwvergunning de verhuis vanuit Everberg niet heeft
overleefd? (Volgens de dienst RO zouden er namelijk van 30 percelen geen vergunningen of plannen
meer terug te vinden zijn (opgegeten door muizen is dan het antwoord).
4.3. Hoe is de toestand voor de zonevreemde woningen in de Keistraat (geen verkaveling) en in de
Zandstraat (vervallen verkaveling)?
De schepen van ruimtelijke ordening antwoordt volgende:
1. Er zijn 36 dossiers vergund van de 176 woningen. 30 aanvragen zijn ingediend en nog in
behandeling. Er werden tot heden nog geen dossiers afgekeurd.
2.& 3 De beoordeling van stedenbouwkundige dossiers is een bevoegdheid van het schepencollege.
De dienst ruimtelijke ordening informeert en adviseert de bewoners op basis van de voorwaarden van
het PRUP. Iedereen is vrij een aanvraag in te dienen. De gemeente weigert geen aanvragen in
ontvangst te nemen. Elke aanvraag wordt uiteraard binnen de wettelijk vastgelegde termijnen
behandeld. Elk gebouw dat zonder vergunning werd opgericht mag zonder vergunning worden
aangepast tot de normering opgelegd in het PRUP. Een eigenaar mag ook een dossier indienen voor
het starten van (regularisatie)werken. Hij heeft dan 105 dagen + 30 dagen ontvankelijkheidstermijn om
zich in regel te stellen met de voorschriften van het PRUP en een vergunning te bekomen.
Op 20 november 2013 en 30 januari 2014 werden alle eigenaars van Den Tomme met een
aangetekende brief op de hoogte gebracht van de voorschriften van het PRUP. Er werd meegedeeld
dat het bruto-volume van 80 m² als belangrijkste criterium wordt weerhouden om een vergunning te
bekomen. De verhardingen worden niet meegerekend omdat er in de toekomst nog aansluitingen aan
het nog aan te leggen rioleringsnet moeten gebeuren samen met de afkoppeling van regenwater.
4. Zoals reeds eerder gezegd is de beoordeling van stedenbouwkundige dossiers een toegewezen
bevoegdheid van het schepencollege. Het college baseert zich hiervoor o.a. op alle vergunningen die
zich in het archief bevinden, met uitzondering van 18 dossiers die “waarschijnlijk” verloren zijn

gegaan bij een verhuis. Ook bij het gewest (dat in principe een dubbel bewaren) zijn de vergunningen
niet meer beschikbaar.

16/2. Aanpassingen aan de ontmoetingscentra, stand van zaken geïntegreerd
accommodatieonderzoek.
In het BBC worden onder actie 001.009.004.005 middelen voorzien om in de ontmoetingscentra
Berkenhof, De Zolder, Atrium, Everberg aanpassingen te doen.
De verschillende ontmoetingscentra worden polyvalent uitgerust. We kregen van gebruikers de
suggestie om voor enkele centra een meer gespecialiseerde technische uitrusting te voorzien,
bijvoorbeeld voor het organiseren van (rock)concerten. Zo kan dit soort activiteiten bij voorkeur in
één bepaald centrum plaatsvinden, en activiteiten die een andere gespecialiseerde uitrusting vragen in
een ander OC . Hoe staat het college tegenover deze suggestie? Worden de gebruikers omtrent deze
optie gericht bevraagd?
Wat is overigens de stand van zaken van het geïntegreerd accommodatieonderzoek? Tijdens de
commissie werd gezegd dat dat dit najaar zou worden uitgevoerd. In het kader van het algemeen
onderzoek, hoe staat het meer precies met het onderzoek naar de kunstacademie en de fuifzaal?
De bevoegde schepen beaamt dat er heel wat middelen zijn voorzien in het MJP om de accommodaties
te verbeteren.
Op 4 mei 2013 ging een inspraa kdag door waarbij de verenigingen hun wensen en bedenkingen
konden uiten. Uit deze bevraging bleek dat een meerderheid kiest voor zalen uitgerust voor
multifunctioneel gebruik. In alle zalen een volledige super technische uitrusting voorzien is niet
haalbaar. We moeten keuzes maken om in bepaalde zalen specifieke uitrusting te voorzien.
Het accommodatieonderzoek wordt uitgevoerd door onze eigen diensten. Alle gebouwen werden
geïnventariseerd. Het college zal op basis van deze inventaris knopen moeten doorhakken. Voor de
bespreking in de gemeenteraad zal hierover een gemeenteraadscommissie worden samen geroepen.

16/3. Fietsautostrade.
De HST-fietsroute wordt intensief gebruikt. Op de Diestbrugstraat, aan de grens met Veltem, moeten
de fietsers die uit Leuven komen links afslaan naar de Kerselarenstraat. Kan men op die plek
markeringen voor een fietsoversteekplaats voorzien, zodat het voor autobestuurders en voor de fietsers
een duidelijkere situatie schept?
De burgemeester antwoordt dat voor deze vraag advies werd gevraagd aan de politie en aan de
provinciale mobiliteitsdienst. Verkeerstechnisch kan inderdaad aan het einde van het fietspad op de
gemeentegrens met Herent een bord A25 (Oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van
tweewielige bromfietsen of plaats waar die bestuurders van een fietspad op de rijbaan komen)
worden voorzien. We zullen dat dan ook doen.

Een oversteekplaats voor fietsers impliceert geen voorrang voor de fietsers. Bijgevolg zouden we
voor de veiligheid van de fietsers ook een kleine B1 (omgekeerde driehoek) moeten plaatsen en de

fietser naar de zijkant van de weg geleiden vooraleer hij of zij oversteekt. In principe druist het
ontnemen van de voorrang voor de fietser op deze plaats in tegen het principe van de HST-route.
Anderzijds is er tot op vandaag bij de provincie of bij de gemeente geen enkel incident bekend,
waarbij dit kruispunt als potentieel ‘gevaarlijk’ voor het fietsverkeer zou zijn aangegeven. Daarom
stellen we voor om het bord A 25 als expliciete waarschuwing op de rijweg te plaatsen, zodat zich ook
in de toekomst geen ongevallen of knelpuntsituaties zouden voordoen.

16/4. Stand van zaken speelweefselplan en speelbos.
Wij vroegen ons af hoe het zit met de opmaak van het beloofde speelweefselplan. In de gemeenteraad
van mei vorig jaar bespraken we de beleidsvisie op trage wegen en één van de actiepunten erin was de
opmaak van een speelweefselplan. Op de gemeenteraad van september 2013, tijdens de bespreking
van het beleidsplan, werd er gezegd dat de eerste studies over het speelweefselplan lopende waren.
Hoe zit het ermee in de tussentijd?
In het kader hiervan is het interessant om in te tekenen op het ‘Begeleidingstraject jeugdruimte’ van de
jeugddienst van de provincie. De jeugddienst voorziet gratis begeleiding op maat om samen met de
verschillende doelgroepen te komen tot een gedragen gemeentelijke visie op jeugdruimte. Naderhand
kan er een investeringssubsidie ‘jeugdvriendelijke openbare ruimte’ aangevraagd worden
Een aansluitende vraag: Zijn er al concretere ideeën over de locatie van het toekomstige speelbos?
De schepen van jeugd antwoordt dat er al een ander beschikbaar is inzake het speelweefselplan. Er is
een GIS-rapport opgesteld en beschikbaar over de speelterreinen in Kortenberg en hun directe
omgeving. Er is een speelweefselkaart raadpleegbaar via “route to you”. Er werd ondersteuning en
subsidie aangevraagd voor dit project. De subsidieaanvraag werd niet weerhouden. De begeleiding
werd toegezegd. De stuurgroep komt voor de eerste maal samen begin juni 2014.
Voor de inrichting van een speelbos werd reeds samen gezeten met een aantal verenigingen, o.a.
natuurpunt. Er werd voorgesteld om in de “Rotte Gaten” een avontuurlijk wandelpad aan te leggen.
Dit voorstel dient nog verder overlegd en besproken te worden. De uitvoering is in het MJP voorzien
in 2016.

16/5. Vraag houdende wijziging van artikel 39 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en
aanpassing Huishoudelijk reglement.
Op 1 april 2014 verscheen in het staatsblad het decreet houdende de wijziging van artikel 39 van het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005.
“ Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.
Art. 2. In artikel 39 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 wordt paragraaf 5 vervangen door wat
volgt:
“§5. Het huishoudelijk reglement bepaalt de nadere regelen inzake de samenstelling en de werkwijze
van de commissie, alsook inzake de toekenning van presentiegelden, met dien verstande dat leden met
raadgevende stem als vermeld in paragraaf 3 hetzelfde presentiegeld krijgen als de andere leden.
Indien een lid met raadgevende stem lid is van verscheidene commissies, kan het aantal toegekende
presentiegelden jaarlijks nooit hoger zijn dan het hoogste presentiegeld dat theoretisch toegekend kan
worden aan een vast lid. Voor de berekening van dit maximumbedrag wordt rekening gehouden met
het aantal commissievergaderingen die voor een vast lid recht geven op presentiegeld.”.
Art. 3. Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2014.”
Gelet op het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, gewijzigd op de gemeenteraad van
4.02.2013 en 6 januari 2014, in zonderheid artikel 38 § 2.

“ §2. De leden van de raadscommissies ontvangen voor de effectief bijgewoonde vergaderingen een
presentiegeld waarvan het bedrag de helft bedraagt van het presentiegeld voor de gemeenteraad. De
leden met raadgevende stem ontvangen een presentiegeld waarvan het bedrag één vierde bedraagt
van het presentiegeld van de gemeenteraad.”
Ik denk dat het dan ook opportuun is ons Huishoudelijk reglement aan te passen aan hoger vermeld
nieuw decreet en verzoek het college dan ook de nodige maatregelen hiertoe te nemen.
De burgemeester antwoordt dat het klopt dat op 1 april 2014 (geen grap) in het staatsblad het decreet is
gepubliceerd dat artikel 39 van het Gemeentedecreet van 25 juli 2005 wijzigt.
Daarin wordt inderdaad bepaald dat leden die met raadgevende stem deelnemen aan een
commissievergadering, het zelfde presentiegeld ontvangen als de leden met stemrecht.
Kortenberg zal die bepaling volgen en zal de gemeenteraad voorstellen het huishoudelijk reglement in
die zin aanpassen. Hij had dit trouwens al besproken met de gemeentesecretaris en dat zat in de
planning voor één van de volgende gemeenteraden. Er is immers geen sprake van hoogdringendheid,
want de bepaling wordt met terugwerkende kracht geldig vanaf 1 januari 2014.
De burgemeester voegt eraan toe dat de heer Broos zeker met recht en reden deze vraag mag stellen,
omdat hij, als lid met raadgevende stem, op vrijwel alle commissievergaderingen aanwezig is en er
ook een actieve inbreng heeft.

16/6. Voorrangsregeling ter hoogte van de verkeersremmer in de Eekhoornstraat.
Op de gemeenteraadszitting van 4 februari 2013 (punt 9) werd volgend besluit genomen:
“ Besluit: Met 24 stemmen voor.
Art 1: de voorrangsregeling op de verkeersremmer wordt ingesteld met behulp van de verkeersborden
B19 en B21.
Art. 2: gelet op plaatsgesteldheid wordt op de verkeersremmer, het verkeersbord B21 opgesteld aan de
zijde komende uit de richting van de Populierenstraat, terwijl het bord B19 opgesteld wordt komende
uit de richting van de Vogelenzangstraat.
Art. 3: overtredingen op dit reglement worden bestraft met straffen voorzien in de wet betreffende de
politie over het wegverkeer.
Art. 4: Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid
Mobiliteit en Verkeersveiligheid.”
Nu 1 jaar en 3 maanden later is er nog geen enkel spoor van bedoelde verkeersborden.
Is dit een normale termijn, of spelen er andere factoren of oorzaken een rol ?, graag verduidelijking.
De burgemeester antwoordt dat de gemeentesecretaris op woensdagvoormiddag 30 april jl. het emailbericht met de bijkomende agendapunten van sp.a heeft gelezen en het dan naar de burgemeester,
als voorzitter van de gemeenteraad, heeft doorgestuurd.
Diezelfde dag werd de opdracht doorgegeven en werd de signalisatie aangebracht.
De burgemeester is het met de heer Broos eens dat het lang heeft geduurd vooraleer de
signalisatieborden er stonden. Dat heeft deels te maken met het bevallingsverlof van onze
mobiliteitsambtenaar, die in 2013 een tijdlang vervangen werd door een tijdelijke kracht van
Interleuven die, tragisch genoeg, overleed tijdens haar interim. Deels heeft het ook te maken met het
feit dat de aankoop van verkeersborden wordt gegroepeerd en geglobaliseerd om de transportkosten te

drukken en om betere prijzen te kunnen bedingen. Maar een jaar en drie maanden is inderdaad
ongebruikelijk lang. We hebben de vaste wil om dat in de toekomst sneller te doen.

16/7. Inschrijvingen in de verschillende gemeentescholen schooljaar 2014 - 2015
Vanaf begin maart konden ouders hun kinderen inschrijven in de verschillende scholen in onze
gemeente.
Graag had KNV geweten hoe deze zijn verlopen.
Is er nog ruimschoots plaats in de gemeentescholen komend schooljaar en hoe staat het met de
inschrijvingen voor de kinderen die in 2012 geboren zijn en dus pas in september 2015 naar school
zullen gaan?
Wat is het percentage van anderstalige kinderen?
De schepen van onderwijs antwoordt dat er aan de gemeenteschool in Kortenberg ouders hebben
gekampeerd om hun kinderen in te schrijven in de school. In samenspraak met de directeur werd
beslist om de refter open te stellen om de ouders de nacht te laten doorbrengen.
Uiteindelijk bleek het kamperen helemaal niet nodig want er waren nog plaatsen beschikbaar.
De schepen somt de nog beschikbare plaatsen in de kleuterscholen en de lagere scholen op.
De cijfers van het percentage anderstalige kinderen worden momenteel nog onderzocht en zijn nog
niet beschikbaar.

16/8. Verslagen van Intercommunales
Geregeld stellen wij collega raadsleden aan om zitting te nemen in intercommunales en andere
organen.
Als raadsleden vragen wij onze vertegenwoordiger een bepaalde lijn in deze vergadering te volgen en
ook bij stemmingen het besluit van de raad te volgen.
Wij nemen aan dat onze vertegenwoordigers een verslag opmaken van de door hen gevolgde
vergaderingen.
Hoe worden deze verslagen gepubliceerd?
Bestaat er de mogelijkheid verslag te doen van deze vergaderingen tijdens de daarop volgende
raadsvergadering?
De burgemeester antwoordt dat de gemeenteraad inderdaad regelmatig vertegenwoordigers aanduidt
die hetzij in de algemene vergadering, hetzij in de raad van bestuur van een IGS (intergemeentelijk
samenwerkingsverband), onze gemeente vertegenwoordigen.
Wellicht nemen die afgevaardigden zelf notities tijdens de vergaderingen die ze bijwonen, maar er zijn
uiteraard ook officiële verslagen van die vergaderingen én overzichtelijke jaarverslagen die een
beschrijving bieden van de belangrijkste beleidsbeslissingen.
De jaarverslagen kunnen in de meeste gevallen rechtstreeks worden geconsulteerd op de webstek van
die intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (bv. Interleuven, IGO, Ecowerf, Iverlek, Finilek…).
Mocht men die informatie in papieren vorm willen inkijken, dan kan men die op eenvoudig verzoek
verkrijgen bij de gemeentesecretaris.
De gemeente is vertegenwoordigd in een dertigtal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Het
is onbegonnen werk na elke vergadering van elk samenwerkingsverband op de gemeenteraad verslag
te laten uitbrengen over de getroffen beslissingen, die overigens vaak betrekking hebben op andere
gemeenten dan de onze.
Daarom is bij de samenstelling van de raadscommissies hier in de gemeenteraad afgesproken om één
maal per jaar door onze vertegenwoordigers verslag te laten uitbrengen in de raadscommissie ad hoc.

Dat is ook effectief gebeurd op 11 december 2013. Behoudens vergissing, was de vraagsteller op die
vergadering niet aanwezig.
Voor de belangrijkste samenwerkingsverbanden werd door de vertegenwoordigers uitvoerig uitleg
gegeven bij hun werkzaamheden. Voor de andere samenwerkingsverbanden konden de raadsleden zelf
vragen stellen. Die werkwijze werd toen door alle aanwezige fracties gevolgd en goed bevonden. We
zijn dus zeker zinnens om op dezelfde manier verder te werken.
Mochten raadsleden over bepaalde detailpunten van een bepaalde vergadering specifieke informatie
wensen, dan kunnen zij steeds ook terecht bij de gemeentesecretaris.

16/9. Stand van zaken toegang jeugdhuis 't Excuus
Kortenberg Neutrale Visie had graag vernomen of er eindelijk vooruitgang is in het al lang aanslepend
dossier om onze tijdelijke en permanente mindervalide jongeren eenvoudig toegang te geven tot het
jeugdhuis 't Excuus?
De schepen van jeugd antwoordt dat er inderdaad enige vooruitgang is. Een oplossing is evenwel niet
voor de hand liggend. Een mogelijke oplossing wordt onderzocht bij een leverancier uit Nederland die
elektrische trapklimmers aanbiedt. Wij hebben al prijzen en documentatie ontvangen. Wij wachten op
een datum voor een demo met verschillende modellen. Het voordeel van deze oplossing zou de
multifunctionele inzetbaarheid op verschillende locaties kunnen zijn.

17.

Verslag

Gelet op de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, 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.
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