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OPENBARE ZITTING

1.

Voorzitter gemeenteraad: tijdelijke vervanging.

De gemeenteraad,

Gelet op de afwezigheid van de heer Chris Taes, burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad, van
zaterdag, 25 oktober 2014 tot en met zondag, 2 november 2014;
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 afwezigheid;
Overwegende dat de heer Koen Van Roey de Belgische nationaliteit bezit;
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
zaterdag, 25 oktober 2014 tot en met zondag, 2 november 2014.
172.2

2.

Vaststelling tussenkomst huur serviceflat voor project Noah

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 04/06/2014 betreffende de
organisatie van de dagopvang van bejaarden.
Overwegend dat de gemeente en het OCMW een initiatief willen nemen voor senioren waar ze
overdag terecht kunnen voor ontspannende activiteiten met als doel eenzaamheid en lege momenten te
doorbreken;
Overwegend dat door de gemeente en het OCMW beslist is om met Familiehulp vzw in zee te gaan
omdat hun initiatief Noah aan deze doelstelling beantwoordt;
Overwegend dat de gemeente en het OCMW hiervoor aan Familiehulp een ruimte moet aanbieden en
dat deze gevonden werd bij de serviceflats Dry Coningen;
Overwegend dat de gemeente samen met het OCMW een deel van de huurprijs van deze serviceflat
voor hun rekening zullen nemen volgens de verhouding van elk de helft;
Overwegend dat dit aandeel is vastgelegd op 479,59 euro per maand waarvan dus 239,80 euro door de
gemeente zal betaald worden aan het OCMW;
Overwegend dat de dag huurprijs jaarlijks geïndexeerd wordt vanaf 01/01.
Overwegend dat op het college van burgemeester er schepenen van 26/09/2014 werd besproken dat de
leegstand van de serviceflat ten laste genomen wordt door de gemeente. Dit voor de periode van
01/10/2014 tot en met 30/11/2014. Dit vertegenwoordigt een bedrag van 1.860,50 euro.
Overwegend dat hiervoor budget voorzien is in de begroting op registratiesleutel 61002000/0959;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: Aan het OCMW wordt door de gemeente maandelijks 239,80 euro gestort als tussenkomst
in de huur van een serviceflat in het complex Dry Coningen met ingang op 1/12/2014.
Artikel 2: De vergoeding wordt de 1ste dag van de maand gestort op rekeningnummer BE61 0910 0089
1217 op naam van OCMW Kortenberg.
Artikel 3: De éénmalige vergoeding voor de leegstand van de serviceflat wordt door de gemeente
gestort aan het OCMW. Dit voor een bedrag van 1.860,50 euro. Hiervoor wordt budget voorzien op de
begroting van 2015.
Artikel 4: Het nodige krediet voor de maandelijkse tussenkomst in de huur is voorzien met
registratiesleutel 61002000/0959 voor de actie 1419/001/005/001/003

153.4

3.

Aanpassing gebruikersreglement bibliotheek

Gelet op het decreet lokaal cultuurbeleid d.d. 06/12/2012;
Overwegende dat er een uitbreiding is van het aanbod van de bibliotheek;
Overwegende dat de aangerekende tarieven niet overeenstemmen met de actueel aangerekende
tarieven;
Overwegende dat het in ieders belang is dat ouders ervan op de hoogte gebracht worden als hun
kinderen lid worden van de bib;
Gezien het belang van de gelijkvormigheid van het dienstreglement betreffende aanbod, inschrijving
en lidmaatschap en aangerekende tarieven;
Gelet op de beslissing van het beheersorgaan d.d. 18 september 2014 om het gebruikersreglement d.d.
01/03/2012 aan te passen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven
Besluit: Met algemene stemmen
Art. 1 De in de beslissing van het beheersorgaan dd. 18.09.2014 voorgestelde aanpassingen worden
goedgekeurd.
Art.2 Het gebruikersreglement treedt in werking op 1 december 2014
Art. 3 Alle voorgaande dienstreglementen worden opgeheven
Art. 4 Het reglement luidt als volgt:
GEBRUIKERSREGLEMENT BIBLIOTHEEK KORTENBERG
Art 1.Toegankelijkheid en openingsuren
De Openbare Bibliotheek van Kortenberg, De Walsplein, 30, 3070 te Kortenberg is vrij toegankelijk
voor iedereen.
De gemeentelijke openbare bibliotheek is een basisvoorziening waar elke burger moet terecht kunnen
met zijn vragen naar kennis, informatie en cultuur en die bovendien actief zal bemiddelen in de
beantwoording van die vragen. Zij werkt in een geest van objectiviteit en vrij van
levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden
De openingsuren zijn:
maandag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

10.00u tot 19.00 u
13.00u tot 19.00 u
10.00u tot 19.00 u
13.00u tot 19.00 u
10.00u tot 13.00u

Art.2.Inschrijving en lidmaatschap
Inschrijving gebeurt na voorlegging van de identiteitskaart. Onder 18 jaar is het lidmaatschap gratis.
Vanaf 18 jaar bedraagt het lidgeld € 5 per jaar. Voor de vervanging van een verloren, gestolen of
beschadigde lidkaart vraagt de bibliotheek € 2,50. Adreswijzigingen dient men onmiddellijk aan de
bibliotheek mee te delen. Zonder lidkaart worden geen uitleningen toegestaan.

Ouders worden door de bibliotheek schriftelijk op de hoogte gebracht van het lidmaatschap van hun
kind indien het een kind is onder de leeftijd van 12 jaar en niet vergezeld was van één van beide
ouders.
Door zich in te schrijven verklaart de bibliotheekgebruiker zich akkoord met het reglement, waarvan
hij een exemplaar ontvangt bij inschrijving en op verzoek.
Art.3. Informatie en begeleiding
De gebruiker kan voor informatie en begeleiding steeds een beroep doen op het personeel.
Art.4. Verantwoordelijkheid
De bibliotheekgebruiker is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen. Hij mag deze
materialen niet verder uitlenen en kijkt het geleende materiaal bij ontvangst na om eventuele
beschadigingen te laten vaststellen. Indien er problemen zijn, verwittigt hij het personeel om te vermijden
dat hij zelf aansprakelijk wordt gesteld.
Art.5. Verlies of beschadiging
Bij verlies of beschadiging moet hij de schade vergoeden met inbegrip van de eventuele verwerkingskosten.
De bibliotheek bepaalt het bedrag van de schadevergoeding.
Art.6. Auteursrechten, fotokopieën
De bepalingen van de auteurswet worden door de bibliotheek gerespecteerd. Documenten mogen uitsluitend
voor eigen gebruik gekopieerd worden. De verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van
bibliotheekmaterialen ligt bij de gebruiker.
Een zwart wit fotokopie/print kost € 0,10 per kopie (A4), een kleurenkopie kost € 1,00 per kopie (A4).
Art.7. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing. De
bibliotheekgebruiker gaat akkoord met het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde persoonlijke
gegevens. Persoonlijke gegevens en uitleengegevens worden zonder zijn toestemming niet meegedeeld aan
derden.
Art.8. Reserveren en ontlenen bij een andere bibliotheek
De gebruiker kan gelijktijdig maximum 5 reservaties plaatsen met een kost van 0,50 € per aangevraagd
materiaal, ook indien hij de gevraagde materialen niet afhaalt. Gereserveerde materialen worden maximum
10 dagen ter beschikking gehouden.
Werken die de bibliotheek van Kortenberg niet bezit, kunnen op vraag van de gebruiker, ontleend worden
bij een andere bibliotheek (interbibliothecair leenverkeer). Hiervoor betaalt de gebruiker maximum € 5 per
aanvraag.
Art.9. Uitleentermijnen, verlengingen, aantal exemplaren
De uitleentermijnen en verlengingen: zie tabel tarieven art.11
De lener kan de leentermijn voor gedrukte werken maximum met 4 weken verlengen. Dit is alleen mogelijk
als de materialen niet voor een andere gebruiker gereserveerd zijn.
Verlengen kan ter plaatse in de bib, online of telefonisch tijdens de openingsuren.
Het aantal exemplaren per uitlening: zie tabel tarieven art.11
Art.10. Overschrijden uitleentermijn
Wie de uitleentermijn overschrijdt, betaalt een vergoeding en eventueel de kosten voor de
aanmaningsbrieven: zie tabel art.11. Het aanrekenen van de vergoeding start op de dag na het verstrijken
van de uitleentermijn.
Er worden maximum 3 gewone aanmaningen gestuurd. Daarna volgt een aanmaning die aangetekend wordt
verstuurd. Bij verder in gebreke blijven, kan de bibliotheek een beroep doen op bestaande wettelijke
middelen om het geleende materiaal terug te vorderen. De kosten hiervoor betaalt de gebruiker.
Art.11 Tabel tarieven

materiaal

leengeld Uitleentermijn

Gedrukte materialen, en
luisterboeken
Audio visuele materialen
(AVM)
Daisyspeler (voor
leesstoornissen)
Fotokopie/print zwart wit
Fotokopie kleur
Verloren of beschadigd
materiaal
Reservaties

gratis

Ontlenen uit een
andere bibliotheek
Games

verlenging Boete/vergoeding

4 weken

maximum.
Aantal
5

gratis

4 weken

5

Niet

gratis

2 x 4 weken
per jaar

1

4 weken

4 weken

€ 0,10 per A4
€ 0,50 per A4
Schadevergoeding en
verwerkingskosten
€ 0,50

Blijven 10 dagen
ter beschikking

gratis

28 dagen

€ 0,30 per week per
materiaal
€ 0,40 per dag per
materiaal
€ 0,40 per dag

2

Niet

Maximum € 5,00
per aanvraag
€ 0,40 per dag

Art 12 Openstaande schulden
Openstaande schulden kunnen betaald worden aan de betaalautomaat. Er wordt tot maximum € 4,00 krediet
verstrekt. Het debet mag maximum 3 maanden openstaan.
Art.13 Comfortdiensten en leefregels
Dagbladen en het meest recente nummer van tijdschriften kunnen enkel in de bibliotheek geraadpleegd
worden.
Internetgebruik in de bibliotheek is kosteloos en is beperkt tot 1u/dag/persoon. Men kan sessies reserveren
voor de lopende en voor de volgende week. De reservatie vervalt wanneer ze niet wordt ingevuld.
Er is gratis WIFI ter beschikking.
Bezoekers mogen zich niet hinderlijk of aanstootgevend gedragen. Het bibliotheekpersoneel zal deze
personen hierop wijzen. De bibliothecaris kan hen de toegang tijdelijk ontzeggen.
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4.

Overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Kortenberg betreffende de
samenwerking binnen het Provinciaal Bibliotheeksysteem Vlaams-Brabant

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op strategische doelstellingen binnen de meerjarige beleidsnota 2014-2019;
Overwegende dat hierin volgende actie werd opgenomen: actie nr. 001.002.005.001, Overschakelen
naar het Provinciale Bibliotheeksysteem, onder het Actieplan nr. 001.002.005 Verbeteren van de
interne organisatie voor een optimale dienstverlening;
Gelet op het gunstig advies van de beheerscommissie d.d. 23.10.2014 van de bibliotheek;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven
Besluit: Met algemene stemmen

Artikel 1: de gemeente onderschrijft de overeenkomst tussen de Provincie Vlaams-Brabant en de
gemeente Kortenberg betreffende de samenwerking binnen het Provinciaal Bibliotheeksysteem.
Artikel 2: de provincie wordt hierbij vertegenwoordigd door de deputatie voor wie optreden Tom
Dehaene in opdracht van de gouverneur en Lieven Elst in opdracht van de provinciegouverneur. De
gemeente wordt vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie
optreden Chris Taes, burgemeester en Paul Lebrun, gemeentesecretaris.
Artikel 3: De overeenkomst luidt als volgt:

OVEREENKOMST TUSSEN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT EN DE GEMEENTE
KORTENBERG BETREFFENDE DE SAMENWERKING
BINNEN HET PROVINCIAAL BIBLIOTHEEKSYSTEEM VLAAMS-BRABANT
Tussen de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven vertegenwoordigd door de
deputatie, voor wie optreden Tom DEHAENE in opdracht van de gouverneur en Lieven ELST in
opdracht van de provinciegriffier en handelend ter uitvoering van het besluit van de provincieraad van
29 juni 2010, hierna "de provincie" te noemen,
en de gemeente Kortenberg vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor
wie optreden Chris TAES, burgemeester en Paul LEBRUN, gemeentesecretaris handelend ter
uitvoering van het besluit nr 4van de gemeenteraad van 3 november 2014 hierna "de gemeente" te
noemen,
wordt overeengekomen wat volgt:
I. VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 1.- Het Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS) biedt aan de Vlaams-Brabantse lokale
bibliotheken een technologische en functionele schaalvergroting aan op het vlak van de automatisering
van de bibliotheekadministratie en de daarbij behorende diverse gebruikersdiensten.
Artikel 2.- De provincie en de gemeenten die toetreden verbinden zich ertoe om dit gemeenschappelijk
project, met gedeelde verantwoordelijkheden, rechten en verplichtingen, samen verder uit te bouwen.
Hierbij investeert de provincie in centrale hardware en software, bibliotheeksoftware, opleidingen,
helpdesk, ontwikkelingskosten, personeel, enz. en is de gemeente verantwoordelijk voor het lokale
netwerk en de lokale hardware.
Artikel 3.- De overeenkomst omschrijft:
 de verantwoordelijkheden van de provincie en van de gemeente en de daarbij behorende
financiële afspraken
 de bevoegdheden van de provincie en de gemeente
 de organisatie
 de provinciale lidmaatschapskaart
 de rechten en eigendom van de provincie en de gemeente
 slotbepalingen.
Artikel 4.- De gemeente treedt met deze overeenkomst toe tot het PBS en zal voor het gebruik van het
PBS een jaarlijks abonnementsgeld betalen.
II. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN FINANCIELE AFSPRAKEN
Artikel 5.- De verantwoordelijkheden en financiële afspraken tussen de provincie en de gemeente zijn
de volgende:
§ 1.- Worden betaald en georganiseerd door de provincie

- centrale hard- en software en onderhoud
De provincie betaalt de server(s) nodig voor de systeemomgeving. De provincie bekostigt ook het
onderhoud, de noodzakelijke opwaarderingen en vervangt de server(s) indien nodig.
- bibliotheeksoftware en onderhoud
Alle aangekochte modules van het bibliotheeksysteem worden aangeboden aan de gemeenten. De
aanwezige modules en functionaliteiten worden in functie van de mogelijkheden geïnitieerd door de
provincie. De provincie bepaalt het aantal licenties voor de professionele gebruikers en dit op basis
van een normaal gebruik door de gemeente.
- opleidingen in het kader van PBS
De provincie organiseert en betaalt de opleidingen en dit zowel bij aansluiting van de bibliotheek als
daarna. Bij aansluiting op het PBS worden de nodige opleidingen georganiseerd. De opleidingen
worden in functie van het PBS en volgens de behoefte en in overleg met het werkveld op een
gestructureerde wijze herhaald.
- helpdesk
De provincie organiseert en betaalt de PBS-helpdesk en hotline.
- ontwikkelingskosten, nieuwe functionaliteiten en nieuwe modules voor het PBS
De provincie initieert nieuwe modules en functionaliteiten in overleg met de aangesloten bibliotheken
en in functie van de mogelijkheden van de provincie.
- netwerk: eenmalige consultancy i.v.m. aansluiting op PBS
De provincie levert in het kader van de aansluiting op het PBS consultancy aan de gemeente waarbij
de situatie van de bibliotheek op het vlak van netwerk en toegang tot het PBS wordt geanalyseerd en
dit in functie van de mogelijke connecties van de administratieve en publieke werkstations met de
servers van het PBS.
- initiële kosten bij het aansluiten van een bibliotheek op het PBS
Dit houdt de installatie, tuning, conversie, helpdesk en nodige opleidingen in.
- lidmaatschapskaarten
Elke gemeente ontvangt bij de aansluiting op het PBS bibliotheeklidmaatschapskaarten met een
provinciale en een gemeentelijke vormgeving. Het aantal kaarten bedraagt het aantal actieve leden
vermeerderd met 10%. De lidmaatschapskaarten worden centraal aangemaakt door de provincie. (zie
ook art.18-22)
§ 2.- Worden betaald door de gemeenten
- lokale hardware
De lokale pc's, scanners, printers, ... en het onderhoud hiervoor vallen ten laste van de gemeenten.
- jaarlijks abonnementsgeld
De gemeente betaalt jaarlijks aan de provincie een bijdrage. Deze bijdrage bedraagt voor de looptijd
van de overeenkomst 0,15 euro/inwoner.
Het abonnementsgeld wordt jaarlijks, met ingang van 1 januari, automatisch aan de index aangepast
overeenkomstig de formule: (basisvergoeding x nieuwe index) / basisindex.
De nieuwe index is die van de maand december voorafgaand aan de indexaanpassing.
De basisindex bedraagt 106,93 punten (index van de maand juni 2006 op basis 1996).
De in aanmerking te nemen index is deze van de consumptieprijzen van het Rijk, vastgesteld door het
ministerie van Economische Zaken, algemeen gekend onder de benaming “gezondheidsindex”. De
eerste indexaanpassing gebeurt op 1 januari 2008.

Voor de berekening van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage wordt het bevolkingscijfer van de
gemeente op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de inning van de bijdrage in
aanmerking genomen.
De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage wordt gebruikt voor de verbetering en de verdere uitbouw van het
PBS.
- bijbestellingen lidmaatschapskaarten
De lidmaatschapskaarten worden centraal aangemaakt door de provincie. De gemeente bepaalt zelf
hoeveel kaarten zij bijbestelt en betaalt hiervoor een forfaitair bedrag (tegen kostprijs) per
lidmaatschapskaart. Bijbestellingen gebeuren in veelvouden van 500 ex.
§ 3.- De gemeente is verantwoordelijk voor het netwerk
In de bibliotheek en tussen de hoofdbibliotheek, de filialen, de (mobiele) uitleenposten en/of eventuele
andere gemeentelijke openbare bibliotheekdiensten. De gemeente is eveneens verantwoordelijk voor
de connectie tussen de administratieve werkposten in de bibliotheek en de PBS-servers.
Enkel administratieve posten met een vast IP adres of administratieve posten die via een door de
provincie voldoende veilig geachte netwerkverbinding het netwerk van de dienstenleverancier kunnen
bereiken zullen toegang tot de PBS-servers krijgen (zie ook artikel 5 § 1).
III. BEVOEGDHEDEN
Bevoegdheden provincie
Artikel 6.- De Provincie beheert de paswoorden en de daaraan gekoppelde bevoegdheden.
Artikel 7.- Het toekennen van de bevoegdheden gebeurt op advies van een PBS-werkgroep. De
provincie bezorgt de bibliotheek van de gemeente een duidelijk overzicht van toegelaten
bevoegdheden. Dit overzicht wordt, wanneer nodig, geactualiseerd.
Artikel 8.- De overkoepelende parameters (zoals bv. maximum aantal uitleningen over volledig PBS
netwerk, ...) worden in overleg met een PBS-werkgroep, en rekening houdend met de technische
mogelijkheden van het bibliotheeksysteem, vastgelegd.
Artikel 9.- De Vlaamse catalografische regelgeving vormt de basis voor de provinciale catalografie.
De concrete uitwerking hiervan gebeurt in een PBS-werkgroep.
Artikel 10.- De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde databestanden.
Het manueel verbeteren van de niet-consolideerbare restfractie van de geconverteerde databestanden
behoort tot de verantwoordelijkheid van de gemeente. De verbeteringen vinden plaats in overleg met
de provincie.
Artikel 11.- Indien bij de invoer van een documentbeschrijving de lokale bibliotheek herhaaldelijk
fouten maakt, dan kan de provincie de toegang tot de invoermodule weigeren na de bibliotheek
gehoord te hebben en tot er nieuwe acties (overleg, bijkomende vorming, ...) ondernomen zijn.
Artikel 12.- De systeemverantwoordelijke van de provincie kan de bestanden consolideren. Twee
identieke documentbeschrijvingen kunnen autonoom door de netwerkcatalograaf van de provincie
geconsolideerd worden.
Bevoegdheden gemeente

Artikel 13.- De gemeente legt het gebruikersreglement voor haar lokale openbare bibliotheek vast. Zij
houdt hierbij rekening met haar toetreding tot het PBS en de bepalingen van deze overeenkomst. In
overleg met de gemeenten wordt gestreefd naar een afstemming van de lokale gebruikersreglementen.
Artikel 14.- Het ledenbestand wordt centraal door de provincie beheerd. De bibliotheek van de
gemeente voegt haar nieuwe leden in het centrale lenersbestand toe.
Artikel 15.- De gemeente zorgt voor de - binnen het PBS - unieke identificatie (barcode, RFID, ...) van
de documenten van haar bibliotheek. De gemeente is vrij om te beslissen waar de barcodes/RFID-tags
besteld of aangemaakt worden. De barcodes/RFID-tags moeten herkenbaar zijn voor het PBS en
worden hiertoe op voorhand ter goedkeuring aan de provincie voorgelegd.
Artikel 16.- Op het ogenblik dat wordt vastgesteld dat een bibliotheekmedewerker schade toebrengt
aan de gegevens van de databank, zal de bibliotheek in kwestie de toegang tot de databank geweigerd
worden.
IV. ORGANISATIE
Artikel 17.- De uitbouw en de verdere organisatie van het PBS gebeurt in overleg met de
gemeentelijke bibliotheken.
V. PROVINCIALE LIDMAATSCHAPSKAART
Artikel 18.- De gemeente voert na de consolidatie op het PBS de provinciale lidmaatschapskaart in.
De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage gaat naar de openbare bibliotheek waar de gebruiker zich eerst lid
maakt of zijn lidmaatschap hernieuwt.
Artikel 19.- Elke bibliotheekgebruiker met een provinciale lidmaatschapskaart kan in een andere
bibliotheek aangesloten op het PBS, zonder extra vergoeding of lidmaatschapsbijdrage, gebruikmaken
van dezelfde diensten als de bibliotheekgebruiker van de eigen gemeente.
Artikel 20.- Elke bibliotheekgebruiker moet de lokaal geldende gebruikersreglementen volgen.
Artikel 21.- Elke bibliotheekgebruiker kan een maximum aantal documenten lenen, verspreid over alle
PBS-bibliotheken. Dit aantal wordt bepaald door een PBS-werkgroep.
Artikel 22.- De provinciale lidmaatschapskaarten worden centraal aangemaakt door de provincie. De
voorkant van de lidmaatschapskaart wordt provinciaal bepaald. De achterkant van de
lidmaatschapskaart wordt bepaald door de gemeente. De gemeente bepaalt hoeveel
lidmaatschapskaarten zij nodig heeft, rekening houdend met het artikel 5 van deze overeenkomst.
VI. RECHTEN EN EIGENDOM
Overdracht van auteursrechten
Artikel 23.- De gemeente draagt aan de provincie het recht over om:
- alle reeds bestaande inhoudelijke gegevens van hun bibliotheeksysteem, bestaande uit
titelbeschrijvingen, annotaties, samenvattingen, tracks, bezitskenmerken, plaatskenmerken en
lenersgegevens;
en
- alle tijdens de duur van de overeenkomst nog op te stellen inhoudelijke gegevens bestaande uit
titelbeschrijvingen, annotaties, samenvattingen, tracks, bezitskenmerken, plaatskenmerken en
lenersgegevens,
hierna de “lokale inhoudelijke gegevens” te noemen, te exploiteren op de wijze, vermeld in artikel 24.

Artikel 24.- De overdracht van rechten, vermeld in artikel 23, omvat het recht om het werk op de
volgende wijzen te exploiteren:
§ 1. de opname van het geheel van de “lokale inhoudelijke gegevens” in het PBS, of een ander werk
zoals databank, boek, documentatiemap, multimediawerk of anderszins en de verspreiding van de
laatstgenoemde creaties;
§ 2. de grafische reproductie van de “lokale inhoudelijke gegevens” in om het even welke vorm en
voor om het even welk doel en de verspreiding van de tot stand gebrachte exemplaren (bijvoorbeeld in
functie van initiatieven rond collectiemanagement);
§ 3. de verveelvoudiging van een gedeelte of van het geheel van de “lokale inhoudelijke gegevens” via
geluids- en/of beelddragers (o.a. via internet, ...) en de openbaarmaking en verspreiding van de aldus
tot stand gebrachte verveelvoudigingen;
§ 4. het bewerken van de “lokale inhoudelijke gegevens” conform de catalografische afspraken binnen
het PBS;
§ 5. het verwijderen van de “lokale inhoudelijke gegevens” wanneer deze gegevens niet langer actueel
zijn;
§ 6. het recht om, indien de “lokale inhoudelijke gegevens” geëxploiteerd worden overeenkomstig een
van de hierboven vermeldde exploitatiewijzen en hierdoor exemplaren van het werk tot stand komen,
deze exemplaren te verhuren of uit te lenen aan derden.
Artikel 25.- De overgedragen rechten, vermeld in artikel 23 en 24, worden overgedragen voor zolang
zij op grond van de auteursregelgeving bestaan. Zij worden overgedragen voor de gehele wereld.
Artikel 26- Voor de overgedragen rechten, vermeld in artikel 23 en 24, is de provincie aan de
gemeente geen enkele vergoeding verschuldigd.
Artikel 27.- De gemeente verleent aan de provincie het recht om alle of een gedeelte van de
overgedragen rechten, vermeld in artikel 23 en 24, die de provincie met toepassing van de bepalingen
van de artikelen 24 en 25 van deze overeenkomst verwerft verder over te dragen aan derden en/of om
in verband met de totaliteit of een gedeelte van deze rechten al dan niet exclusieve licenties te verlenen
aan derden.
Verlening van een niet-exclusief licentierecht
Artikel 28.- De provincie verleent aan de gemeente een niet-exclusief licentierecht om:
- alle reeds bestaande inhoudelijke gegevens van het PBS, bestaande uit titelbeschrijvingen,
annotaties, samenvattingen, tracks, bezitskenmerken, plaatskenmerken en lenersgegevens;
en
- alle tijdens de duur van deze overeenkomst nog op te stellen inhoudelijke gegevens van het PBS,
bestaande uit titelbeschrijvingen, annotaties, samenvattingen, tracks, bezitskenmerken,
plaatskenmerken en lenersgegevens,
hierna "PBS-gegevens" te noemen, te exploiteren op de wijze, vermeld in artikel 29.
Artikel 29.- De verlening van het niet-exclusief licentierecht, vermeld in artikel 28, omvat het recht
om het werk op de volgende wijzen te exploiteren:
§ 1. het recht om nieuwe titelbeschrijvingen, annotaties, samenvattingen, tracks, bezitskenmerken,
plaatskenmerken en lenersgegevens toe te voegen aan de PBS-gegevens;

§ 2. het recht om lokale bezitskenmerken en plaatskenmerken toe te voegen, aan te passen en te
verwijderen aan alle titelbeschrijvingen van de PBS-gegevens;
§ 3. de grafische reproductie in om het even welke vorm in functie van de opdracht van de openbare
bibliotheek en de verspreiding van de PBS-gegevens waaraan de eigen lokale bezitskenmerken en
plaatskenmerken gekoppeld zijn (bijvoorbeeld in functie van initiatieven rond collectiemanagement,
statistieken, ...);
§ 4. het recht tot opname van een gedeelte van de PBS-gegevens waaraan de eigen lokale
bezitskenmerken en plaatskenmerken gekoppeld zijn (ongeacht in welke taal het werk is gesteld) in
een documentatiemap, boek, multimediawerk of anderszins en de verspreiding van laatstgenoemde
creaties.
Artikel 30.- Het niet-exclusief licentierecht, vermeld in artikel 28 en 29, wordt verleend voor zolang
het op grond van de auteursregelgeving bestaat.
Artikel 31.- Voor de verlening van het niet exclusief licentierecht, vermeld in artikel 28 en 29, is de
gemeente aan de provincie geen enkele vergoeding verschuldigd.
Artikel 32.- De provincie verleent de gemeente niet het recht om alle of een gedeelte van de rechten
die de gemeente met toepassing van de overeenkomst verwerft verder te verlenen aan derden.
Artikel 33.- Gegevens van derden waarop bibliotheken licenties of rechten hebben voor hun
werkgebied, vormen het voorwerp van een aparte overeenkomst.
Artikel 34.- De provincie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor storingen in de bereikbaarheid
van extern gehoste applicaties of beveiligings- en privacybeschermingsproblemen ervan, als gevolg
van activiteiten of gebeurtenissen waarop de hostingpartner redelijkerwijs geen invloed kan
uitoefenen.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 35.- De voorbereidingen voor de aansluiting op het PBS worden gestart zodra de voorliggende
overeenkomst is goedgekeurd door de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente .
Artikel 36.- De overeenkomst kan steeds door één van beide partijen worden opgezegd via een
aangetekende brief. Het opzeggen van de overeenkomst betekent automatisch het opsplitsen van de
geïntegreerde catalogus in twee afzonderlijke bestanden (PBS-gegevens en lokale inhoudelijke
gegevens). De opzeggingstermijn bedraagt 12 maanden.
Artikel 37.- De kosten (afzonderlijk bibliotheeksysteem met licenties, kopiëren en converteren van
bestanden naar een apart bibliotheeksysteem, opleiding en ondersteuning) verbonden aan het opzeggen
van de overeenkomst zijn voor de partij die de overeenkomst opzegt.
Artikel 38.- De financiële tegemoetkomingen van de provincie kunnen enkel gebeuren binnen de
perken van de daartoe op de begroting van provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde kredieten.
Artikel 39.- Op de ter beschikking gestelde titelbeschrijvingen van muziekdragers van de Centrale
Discotheek Rotterdam (CDR) en aangeleverd door de Vlaamse Gemeenschap, rusten intellectuele
eigendomsrechten en databankrechten. De titelbeschrijvingen mogen enkel in functie van de opdracht
van de openbare bibliotheek worden gebruikt. Buiten dit toegestane gebruiksdoel mogen de data niet
ter beschikking gesteld worden aan derden, noch op actieve wijze door de toegang te organiseren of
data door te geven, noch op passieve wijze door de toegang niet te beveiligen voor downloaden of
teleladen, en bewaren en opslaan, hetzij op digitale wijze, hetzij op papier of op welke andere drager
ook. Het geheel of een gedeelte van de data mogen op geen wijze commercieel worden gebruikt.

Aldus overeengekomen te Leuven op ……………………………….., en opgesteld in twee
exemplaren waarvan elke partij erkent een exemplaar te hebben ontvangen.

Namens de deputatie,
In opdracht van de provinciegriffier,

In opdracht van de gouverneur,

Lieven Elst
directeur

Tom Dehaene
gedeputeerde-verslaggever

Voor de gemeente Kortenberg,

Paul Lebrun
secretaris

Chris Taes
burgemeester
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5.

EcoWerf: goedkeuring agenda en aanstelling vertegenwoordiger Algemene Vergadering van
19 november 2014

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 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 18 september 2014 voor de Algemene Vergadering van EcoWerf van 19
november 2014, 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 d.d. 18/06/2014
3.
Budget 2015
4.
Werkingsbijdragen 2015
5.
Afgevaardigde in LKN2030
6.
Voordracht bestuurder Raad van Bestuur Huldenberg: Vanweddingen Nicole
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 november 2014 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:
- Kristien Goeminne bekomt 16 stemmen
- Stef Ryckmans bekomt 9 stemmen
Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de
Algemene Vergadering;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Algemene Vergadering van
de opdrachthoudende vereniging EcoWerf d.d. 19 november 2014:
1.
Samenstelling van het bureau
2.
Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 18/06/2014
3.
Budget 2015
4.
Werkingsbijdragen 2015
5.
Afgevaardigde in LKN2030
6.
Voordracht bestuurder Raad van Bestuur Huldenberg: Vanweddingen Nicole
7.
Diversen
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf d.d. 19 november 2014, wordt opgedragen
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormeld artikel 1van onderhavig raadsbesluit, namelijk goedkeuring van alle agendapunten.
Artikel 3: Met 16 stemmen wordt mevrouw Kristien Goeminne, wonende te Kwikstraat 38 te 3078
Everberg, aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de Algemene
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf d.d. 19 november 2014.
Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven.
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6.

Finilek: goedkeuring agenda Buitengewone Algemene Vergadering van 12 december 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 7 oktober 2014 om vertegenwoordigd te zijn op de Buitengewone
Algemene Vergadering van Finilek op 12 december 2014;
Overwegende dat de Buitengewone Algemene Vergadering van Finilek op 12 december 2014
volgende agenda heeft:
1. Bespreking in het kader van het artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking
van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2015 alsook van de door
de raad van bestuur opgestelde begroting 2015
2. ECS: verkoop van de participatie
3. Wind4Flanders: opvolger van EGPF (WWE)
4. 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, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan

Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Finilek op 12 december 2014:
1. Bespreking in het kader van het artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking
van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2015 alsook van de door
de raad van bestuur opgestelde begroting 2015
2. ECS: verkoop van de participatie
3. Wind4Flanders: opvolger van EGPF (WWE)
4. Statutaire benoemingen,
wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone
Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Finilek op 12 december 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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7.

Iverlek: overname aandelen n.a.v. exit Electrabel nv

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas
deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek;
Gelet op het door de raad van bestuur in zitting van 8 september 2014 uitgewerkte dossier met
documentatiestukken dat op 22 september 2014 aan de gemeente/stad overgemaakt werd;
Gelet op het feit dat tussen de openbare sector en Electrabel nv een principe-overeenkomst bereikt
werd aangaande de verkoop van de participatie van Electrabel nv in het kapitaal van de Vlaamse
distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas enerzijds en
de verkoop van de participatie van de financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek,
Finiwo, IKA, van IBE en van IBG in Electrabel Customers Solutions (ECS) anderzijds, en dat deze
overeenkomst een ondeelbaar geheel vormt;
Gelet op het statutair principe dat de aandelen van de distributienetbeheerders slechts overgedragen
kunnen worden aan de deelnemers en mits akkoord van de raad van bestuur;
Gelet op het feit dat deze (verkoop)transactie met betrekking tot het distributienetbeheer verschillende
stappen omvat, waarvan enerzijds een gedeelte reeds beslist werd door de raad van bestuur van de
distributienetbeheerders (in casu Iverlek) en anderzijds een ander gedeelte te beslissen is door de
deelnemende gemeenten zelf;
Gelet op het feit dat de raad van bestuur van Iverlek in zitting van 8 september 2014 akte genomen
heeft van de overnameprijs van de Electrabel-aandelen per activiteit en dat zij het aandeel van elke
individuele deelnemende gemeente (op basis van zijn aandelen A, F en E” in bezit op 31 december
2013) in de overnameprijs bepaald heeft alsook haar goedkeuring heeft gehecht aan het aan de
deelnemende gemeenten te formuleren aanbod tot overname van de aandelen Electrabel nv (aandelen
A2) in Iverlek;
Gelet op het feit dat de raad van bestuur van Iverlek beslist heeft om deze aandelenovername te
financieren door een kapitaalvermindering door terugstorting op de kapitaalaandelen A, voorafgegaan
door de incorporatie van de bestaande onbeschikbare reserves op 31 december 2013;
Gelet op het feit dat de raad van bestuur zijn goedkeuring heeft verleend aan het aanbod tot overname,
aan de incorporatie van onbeschikbare reserves en aan de kapitaalvermindering onder de opschortende
voorwaarde van de effectieve overname van de aandelen A2 van Electrabel nv;

Gelet op het feit dat voormelde terugstorting op aandelen via Eandis aangewend wordt voor de
betaling van de overnameprijs van de overgenomen aandelen en aldus geen cashbeweging inhoudt
voor de deelnemende gemeenten;
Gelet op het feit dat de betaling aan Electrabel nv in verband met deze transactie voorzien wordt op
29 december 2014 met ingenottreding voor de deelnemende gemeenten met betrekking tot de
overgenomen aandelen vanaf 30 december 2014;
Gelet op het feit dat de deelnemende gemeenten aan Eandis cvba opdracht dienen te geven om de uit
de kapitaalvermindering binnen Iverlek aan hen toekomende bedragen ter betaling van de
overnameprijs van de aandelen A2 van de deelnemende maatschappij Electrabel nv over te maken aan
Electrabel nv en Eandis deze betalingstransactie kosteloos zal verrichten in het kader van haar
exploitatieopdracht binnen Iverlek, waaronder het beheer van de financiële middelen;
Gelet op het feit dat in het kader van voornoemde aandelentransactie en de exit van Electrabel nv
tevens statutenwijzigingen dienen te worden doorgevoerd die zullen behandeld worden op de
algemene vergadering van Iverlek die op 12 december 2014 in buitengewone zitting plaatsheeft in
Technopolis, Technologielaan, 2800 Mechelen, en waarvoor aan de gemeente per aangetekend
schrijven van 9 september 2014 een afzonderlijk dossier overgemaakt werd;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de aanvaarding van het door de raad van
bestuur van Iverlek per brief d.d. 22 september 2014 voorgestelde aanbod tot overname van de
aandelen A2 van de deelnemende maatschappij Electrabel nv in de opdrachthoudende vereniging
Iverlek die toekomen aan de gemeente, dit ten bedrage van
1.824.574,54 euro voor de activiteit elektriciteit (51.999 aandelen Ae2) en van
1.297.616,27 euro voor de activiteit gas (35.757 aandelen Ag2),
gefinancierd door een kapitaalvermindering ten belope van de overnameprijs door terugstorting op de
kapitaalaandelen A, die voorafgegaan wordt door de incorporatie van de bestaande onbeschikbare
reserves op 31 december 2013, dit onder de opschortende voorwaarde van de effectieve overname van
de aandelen A2 van Electrabel nv, die gerealiseerd dient te zijn op 29 december 2014.
Artikel 2: De gemeenteraad geeft opdracht aan de werkmaatschappij Eandis cvba om op
29 december 2014 de in artikel 1 vermelde bedragen over te maken aan Electrabel nv.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
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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8.

Iverlek: bijkomende kapitaalverhoging in het kader van optimalisatie aandelenbezit n.a.v. exit
Electrabel nv

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas
deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek;
Gelet op het door de raad van bestuur in zitting van 8 september 2014 uitgewerkte dossier met
documentatiestukken dat op 22 september 2014 aan de gemeente/stad overgemaakt werd;

Gelet op het feit dat tussen de openbare sector en Electrabel nv een principe-overeenkomst bereikt
werd aangaande de verkoop van de participatie van Electrabel nv in het kapitaal van de Vlaamse
distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas enerzijds en
de verkoop van de participatie van de financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek,
Finiwo, IKA, van IBE en van IBG in Electrabel Customers Solutions (ECS) anderzijds, en dat deze
overeenkomst een ondeelbaar geheel vormt;
Gelet op het feit dat de raad van bestuur n.a.v. de exit van Electrabel nv beslist heeft om het
aandelenbezit in functie van de huidige regulatoire doelverhouding te optimaliseren door middel van
een kapitaalverhoging met in een eerste stap de omzetting van aandelen F en E” naar aandelen A en in
een tweede stap de omzetting van aandelen E naar aandelen A en een creatie van nieuwe aandelen A
ten belope van de cash-inbreng door de deelnemende gemeenten binnen deze tweede stap;
Gelet op het feit dat voormelde tweede stap in functie is van de gekende regulatoire doelverhouding of
S-factor die bekomen wordt door het eigen vermogen te situeren versus de geïnvesteerde kapitalen
(GIK), waarbij voor de toekenning van de billijke vergoeding aan de distributienetbeheerders wordt
uitgegaan van een optimale financieringsverhouding naargelang het eigen vermogen al dan niet boven
de drempel van één derde ten opzichte van de Geïnvesteerde Kapitalen (GIK) (hoofdzakelijk
bestaande uit de RAB: Regulated Asset Base) uitkomt, wat aldus resulteert in twee mogelijke
‘regulatoire schijven’ voor de vergoeding van het kapitaal;
Gelet op het feit dat bij Iverlek voormelde S-factor momenteel uitsluitend voor de activiteit
elektriciteit lager is dan 33% en de raad van bestuur bijgevolg beslist heeft enkel voor deze activiteit
aandelen E om te zetten naar aandelen A en er een eventuele bijkomende (cash) kapitaalinbreng is;
Gelet op het feit dat de raad van bestuur heeft vastgelegd dat de omvang van de kapitaalverhoging per
deelnemer bepaald wordt door toepassing van de hoogste verhouding van de door een deelnemer
onderschreven en volgestorte aandelen E per 31 december 2013 ten opzichte van het aantal aandelen
A dat hij bezat op 31 december 2013, toe te passen op de waarde van de aandelen A van elke
deelnemer;
Gelet op het feit dat indien de gemeente zou beslissen om geen of slechts gedeeltelijk bijkomende
aandelen A in geld te onderschrijven, haar rechten tot onderschrijving preferentieel voorbehouden
worden voor eventuele latere kapitaalverhogingen, waardoor de rechten van de aandeelhouders van
aandelen A en E op gelijkwaardige wijze worden gerespecteerd;
Gelet op het feit dat de optimalisatie van het aandelenbezit in functie is van de huidige regulatoire
doelverhouding onder de opschortende voorwaarden van de realisatie van de exit Electrabel
(overname aandelen A2), die gerealiseerd dient te zijn op 29 december 2014 en van de voorafgaande
goedkeuring van de statutenwijziging (schrapping van de verwijzing in artikel 8 lid E. naar de bijlage
4 en schrapping van de bijlage 4) die geagendeerd is op de algemene vergadering in buitengewone
zitting van 12 december 2014;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de door de raad van bestuur van de
opdrachthoudende vereniging Iverlek bijkomende voorgestelde kapitaalverhoging, geformuleerd per
brief aan de gemeente op 22 september 2014 en vertegenwoordigd door aandelen A, waarbij door de
gemeente als volgt ingeschreven wordt, nl.
422.769,26 euro, activiteit elektriciteit
(vertegenwoordigd door 22.282 aandelen Ae);
dit onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de exit Electrabel nv (overname aandelen
A2), die gerealiseerd dient te zijn op 29 december 2014;

Artikel 2: De gemeenteraad beslist een som ten bedrage van 422.769,26 euro te storten in de periode
2 januari tot uiterlijk 9 januari 2015 op het rekeningnummer BE17 091 1699 3621 van de
opdrachthoudende vereniging Iverlek.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
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

9.

Iverlek: goedkeuring agenda Algemene Vergadering in Buitengewone zitting van
12 december 2014

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente voor de elektriciteit –en/of gasvoorziening deelneemt aan de
opdrachthoudende vereniging Iverlek;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 9 september 2014 wordt opgeroepen
om deel te nemen aan de Algemene Vergadering in Buitengewone zitting van Iverlek, die op 12
december 2014 plaatsheeft in Technopolis, Technologielaan te 2800 Mechelen;
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd;
Gelet op het feit dat de Algemene Vergadering tijdens de bespreking van het eerste agendapunt akte
zal nemen van de raadsbeslissingen van de deelnemende gemeenten met betrekking tot de
voorgestelde overname van de aandelen van de deelnemende maatschappij (Electrabel nv) door de
deelnemende gemeenten, waarover de gemeenteraad in een afzonderlijke raadsbeslissing zal besluiten;
Gelet op het feit dat het tweede agendapunt een aantal statutenwijzigingen omvat die hun oorsprong
vinden in meerdere domeinen:
- ten eerste heeft de overdacht van de aandelen door de deelnemende maatschappij Electrabel nv aan
de deelnemende gemeenten de facto een uittreding van de deelnemende maatschappij uit de
distributienetbeheerder Iverlek als gevolg vóór het einde van 2014 en wordt voorgesteld om alle
statutaire bepalingen te schrappen omtrent de participatie van de deelnemende maatschappij alsook de
bepalingen in verband met de kapitaalaandelen F en E”, omdat door de raad van bestuur in zitting van
8 september 2014 werd beslist deze om te zetten in aandelen A en zij in het verleden louter gecreëerd
werden in verband met de participatie van Electrabel nv;
Gelet op het feit dat deze statutenwijzigingen onder opschortende voorwaarden zijn van het
aanvaarden door de deelnemende gemeenten van de overdracht van de aandelen aangeboden door de
deelnemende maatschappij en de effectieve realisatie van de overname van deze aandelen en de
daarmee verbonden optimalisatie van het aandelenbezit en dat de raad van bestuur van Iverlek op
9 december 2014 over de genomen raadsbeslissingen zal rapporteren op de Algemene Vergadering;
- ten tweede wordt voorgesteld het statutair doel van de vereniging uit te breiden met de activiteit
inzake warmtenetten; recent zijn in Vlaanderen een aantal projecten rond warmtenetten tot stand
gekomen, waaraan de distributienetbeheerders die optreden via hun werkmaatschappij Eandis,
deelnemen of waarin zij kunnen betrokken worden om in te staan als netbeheerder voor de aanleg, de
exploitatie en de ontwikkeling van een warmtenet en het transport en levering naar de gebruikers van
warm water vanuit een warmtebron of op basis van restwarmte afkomstig van industriële processen of
afvalverbranding naar de gebruiker;
Gelet op het feit dat ook Iverlek in dit verband wenst ‘partner’ te zijn van de gemeenten en hen willen
helpen een bijdrage te leveren op het vlak van de energie-efficiëntie en het behalen van de
klimaatdoelstellingen;
- ten derde wordt voorgesteld om nog een aantal bijkomende statutenwijzigingen door te voeren (zoals
vermeld in de toelichtingsnota), waaronder in artikel 8 de vervanging van de verwijzing naar bijlage 4
van de statuten inzake verdeling van de plaatsing van het kapitaal onder de deelnemers door de
verwijzing naar een reglement alsook de schrapping van bijlage 4, en eveneens de vervanging van de
bijlage 2 m.b.t. de winstverdeling uit de captieve periode met het oog op een vereenvoudigde
voorstelling;
Gelet op het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op het feit dat de gemeenteraad volgends voornoemd decreet zijn goedkeuring dient te hechten
aan de agendapunten van de Algemene Vergadering in Buitengewone zitting en op expliciete wijze
aan de statutenwijzigingen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over de agenda:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: De agenda van de Algemene Vergadering in Buitengewone zitting van de
opdrachthoudende vereniging Iverlek van 12 december 2014, namelijk:
1. Akteneming van de overname van de aandelen van de deelnemende maatschappij (Electrabel nv)
door de deelnemende gemeenten – stand van zaken
2. Statutenwijziging:
a. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris – in het
kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging aan
het doel
b. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
c. Actualisering van het register van aandelen en winstbewijzen
3. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2015
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2015
4. Uitkering interim-dividend 2014 – Bekrachtiging
5. Volmachtverlening inzake bestellingen van Iverlek aan Eandis – Bekrachtiging
6. Statutaire benoemingen
7. 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: De voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Iverlek onder de
opschortende voorwaarden, wat het gedeelte m.b.t. de exit Electrabel betreft, van het aanvaarden door
de deelnemende gemeenten van de overdracht van de aandelen aangeboden door de deelnemende
maatschappij en de effectieve realisatie van de overname van deze aandelen en de daarmee verbonden
optimalisatie van het aandelenbezit, wordt goedgekeurd;
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 opdrachthoudende
vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat p/a, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
901

10.

IGS Hofheide: goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van
9 december 2014 – toegevoegd agendapunt

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente in IGS Hofheide;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 6 oktober 2014 waarin de agenda van de Buitengewone
Algemene vergadering van IGS Hofheide van 9 december 2014 werd goedgekeurd;
Gelet op de brief van IGS Hofheide van 8 oktober 2014 waarbij volgend agendapunt werd toegevoegd
aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 9 december: Goedkeuring van de
toetreding van IGS Hofheide tot het ‘Verenigd Netwerk Van Openbare Crematorie vzw’;

Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven
Besluit: Met algemene stemmen
Het toegevoegd agendapunt van de Buitengewone Algemene Vergadering van IGS Hofheide van
9 december 2014, betreffende de goedkeuring van de toetreding van IGS Hofheide tot het ‘Verenigd
Netwerk van Openbare Crematoria vzw’, wordt goedgekeurd.
901

11.

Nieuwe straatnamen: Bareelplein en Bareeldreef: definitieve beslissing

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1 september 2014 waarbij voorgesteld werd een naam te
geven aan de twee nieuwe straten die gelegen zijn op de vroegere Herko-site kruispunt Stationsstraat
en Leuvensesteenweg;
Gelet op de voorgestelde nieuwe namen: Bareelplein en Bareeldreef;
Gelet op het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven
Besluit: Met algemene stemmen
Volgende nieuwe namen worden gegeven aan de twee nieuwe straten die gelegen zijn op de vroegere
Herko-site kruispunt Stationsstraat en Leuvensesteenweg: Bareelplein en Bareeldreef.
501.34

12.

Grondinneming Curegemstraat, verkaveling Baudemprez Clement

Gelet op de verkavelingsaanvraag van Landmeetkantoor Willems bvba, Kasteelstraat 43 te 3071 ErpsKwerps, namens de heer Baudemprez Clement, wonende Curegemstraat 45 te 3071 Erps-Kwerps tot
het verkavelen van zijn perceel langs de Curegemstraat 53, sectie B nr. 230/r;
Gelet op het opmetingsplan d.d. 22/08/2014, opgesteld door het Landmeetkantoor Willems bvba,
waarvan 15 ca van het perceel sectie B nr. 230/r gratis zal afgestaan worden aan de gemeente
Kortenberg voor inlijving in het openbaar domein;
Overwegende dat hiervoor een notariële akte zal opgesteld en ondertekend worden;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven
Besluit: Met algemene stemmen

Door de heer Baudemprez Clement, Curegemstraat 45 te 3071 Erps-Kwerps wordt ter hoogte van zijn
eigendom Curegemstraat 53 te Erps-Kwerps een strookje grond van 15 ca gratis aan de gemeente
Kortenberg afgestaan, om het in te lijven in het openbaar domein.
Eventuele kosten verbonden aan dit dossier zijn ten laste van de verkavelaar.
De notariële akte wordt namens de gemeente Kortenberg ondertekend door de voorzitter van de
gemeenteraad, bijgestaan door de secretaris.
874.23

13.

Voetweg 24 Kortenberg, voorlopige beslissing rooilijnplan, principiële beslissing wijziging
voetweg

Gelet op de aanvraag van de vennootschap V2, gevestigd De Regenboog 11 bus 25 te 2800 Mechelen;
Gelet op de plannen, het uittreksel uit de atlas der buurtwegen en het uittreksel uit het kadastraal plan,
opgesteld door studiebureau Quadrant, Dorpsstraat 202 te 3078 Kortenberg, waarop de verbreding is
aangeduid;
Gelet op het schattingsverslag d.d. 26 februari 2014 van het Landmeetkantoor Willems bvba;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 5 mei 2014 betreffende de verbreding van voetweg 24;
Overwegende dat door de diensten van de Provincie Vlaams-Brabant werd opgemerkt dat er een
onduidelijkheid in de plannen was; doordat de nieuwe ligging van de voetweg in een volle lijn werd
aangegeven op de plannen, ontstond er nl. verwarring over het al dan niet afstaan van de verbrede
strook;
Overwegende dat er daarom aan de aanvrager gevraagd werd een aangepast plan op te stellen en in te
dienen;
Gelet op de aangepaste plannen, ingediend op 25 september 2014, waarop de voetweg in stippellijn
werd aangegeven, wat overeenkomt met de voorwaarde in de verkavelingsvergunning, nl. dat de
strook niet (kosteloos) aan het openbaar domein dient afgestaan te worden;
Overwegende dat de aangepaste plannen zowel de rooilijn als de wijziging aan de voetweg voorstelt;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven
Besluit: Met algemene stemmen
Het rooilijnplan voor voetweg 24 wordt voorlopig aanvaard.
De verbreding van voetweg 24 zoals voorgesteld op de voorliggende plannen wordt principieel
goedgekeurd.
Er zal een openbaar onderzoek ingesteld worden.
575.04

14.

Buurtweg 26 Erps-Kwerps, voorlopige beslissing rooilijnplan, principiële beslissing wijziging
buurtweg

Gelet op de aanvraag m.b.t. de verbreding van de buurtweg nr. 26, thans Everbergstraat, op naam van
AEF Invest, Engerstraat 87, 3071 Erps-Kwerps de d.d. 14/10/2014;
Overwegende dat deze aanvraag kadert in een goedgekeurde verkaveling;

Gelet op de plannen, het uittreksel uit de atlas der buurtwegen en het uittreksel uit het kadastraal plan,
opgesteld door studiebureau Quadrant, Dorpsstraat 202 te 3078 Kortenberg, waarop de nieuwe rooilijn
en de verbreding is aangeduid;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven
Besluit: Met algemene stemmen
Het rooilijnplan voor buurtweg 26 wordt voorlopig aanvaard.
De verbreding van buurtweg 26 zoals voorgesteld op de voorliggende plannen wordt principieel
goedgekeurd.
Er zal een openbaar onderzoek ingesteld worden.
575.04

In uitvoering van art. 22 van het Gemeentedecreet werden volgende punten toegevoegd aan de agenda:
punt 14/1 op vraag van Stefaan Ryckmans namens de VLD-fractie;
de punten 14/2 en 14/3 op vraag van Mia Vandervelde namens de Groen-fractie;

14/1. Commotie rond Theo Francken
De vraagsteller voert aan dat er de voorbije weken veel commotie is geweest rond staatssecretaris
Theo Francken, omwille van zijn aanwezigheid op een feestje van Bob Maes, een gekend
collaborateur tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Hij heeft daar nooit enige spijt over betoond en richtte na de oorlog bovendien de extreemrechtse
paramilitaire knokploeg VMO op.
Theo Francken heeft ondertussen zijn excuses bekendgemaakt. De vraagsteller is van oordeel dat niet
alleen hij zijn excuses moet aanbieden maar dat wie zich aangesproken voelt mag reageren tijdens de
gemeenteraad.
De voorzitter stelt vast dat niemand van de gemeenteraad hierover het woord vraagt.

14/2. Nieuwe dienstregeling NMBS
In december 2014 lanceert de NMBS haar nieuw vervoersplan. Bedoeling is om de reizigers een
optimale mobiliteit en een verbeterde stiptheid aan te bieden, zo luidt het. Daartoe organiseerde de
NMBS infovergaderingen in februari en juni om het vervoersplan toe te lichten. Tijdens de
infovergadering kon ook vanuit de gemeente feedback gegeven worden.
Het resultaat voor Kortenberg is niet positief: in de nieuwe dienstregeling stoppen er nog slechts 2
treinen met bestemming Brussel tijdens de piekuren 's ochtends in Kortenberg, in plaats van 3 nu. Ook
's avonds tussen 17 en 19 uur vertrekken er slechts 2 treinen vanuit Brussel richting Kortenberg. Dit
lijkt allesbehalve een gunstige evolutie voor Kortenberg als stopplaats en voor de reizigers die via dit
station naar Brussel pendelen.
Daarom wordt er gevraagd hoe het gemeentebestuur hier zelf tegenover staat, wie vanuit de gemeente
heeft deelgenomen aan de informatievergaderingen, of het bestuur al feedback heeft gegeven, en zo ja
welke, en tot slot of het bestuur stappen gaat ondernemen tegen deze nieuwe dienstregeling.

De burgemeester antwoordt dat het gemeentebestuur op de hoogte werd gesteld van het nieuwe
NMBS-vervoersplan op 22 september 2014, via een e-mail met de vraag om de inwoners hierover te
informeren. De dienst Communicatie raadpleegde dadelijk de webstek van de NMBS om na te gaan of
er voor Kortenberg belangrijke wijzigingen waren. De informatie op de webstek was echter zeer karig
en niet raadpleegbaar op maat van de gemeente. Aangezien er regelmatig aankondigingen van
wijzigingen in dienstregelingen worden ontvangen, ging het bestuur er van uit dat meer gedetailleerde
informatie later zou volgen. De NMBS heeft de gemeente de voorbije jaren immers steeds schriftelijk
geïnformeerd bij aanpassingen in de dienstregeling tot op het niveau van de stations in de gemeente.
Deze keer is er echter geen dergelijke concrete informatie bezorgd.
Naar aanleiding van de vraag werd bij de NMBS nagevraagd of het gemeentebestuur eerder dit jaar
inderdaad werd uitgenodigd voor een infovergadering. Dat blijkt het geval te zijn via een e-mailbericht
dat aan de burgemeester gericht was met een brief gedateerd op 13 juni jl. Bij het checken van de
e-mails werd dat bericht evenwel niet teruggevonden. Ook de mobiliteitsdienst of het
gemeentesecretariaat hebben deze brief niet ontvangen. De normale procedure is dat de burgemeester
op een dergelijke uitnodiging ofwel zelf ingaat, ofwel vraagt aan de mobiliteitsambtenaar om in zijn
plaats te gaan. Maar dat is hier dus niet gebeurd.
Het college zal zeker alsnog reageren. De aanpassing van de NMBS-dienstregeling druist immers
regelrecht in tegen de plannen met het GEN (Gewestelijk Expres Netwerk), waarbij er tijdens de
spitsuren vier treinen per uur moeten stoppen in de stations tussen Leuven en Brussel. In de huidige
plannen zullen er weliswaar vier treinen per uur van Leuven naar Brussel rijden, maar ze zullen niet
stoppen aan de stations op het grondgebied van Kortenberg. Dit gaat in tegen de formele belofte die
door de NMBS werd gedaan bij de aanleg van de HST-lijnen, waarbij werd vooropgesteld dat de twee
binnenste lijnen gebruikt zouden worden voor treinverkeer met hoge snelheid, terwijl de buitenste
lijnen voorbehouden zouden zijn voor het (inter)lokale verkeer. De hoge frequenties van de treinen
vormen een essentiële voorwaarde voor het bereiken van de mobiliteitsdoelstellingen van het GENplan.
De initiële timing van het GEN-project was gericht op 2012. Intussen is de volledige afwerking en
ingebruikneming van het GEN-netwerk verschoven naar eind 2016. Het nieuwe federale
regeerakkoord stelt dat “het GEN versneld zal worden ingevoerd en geïntegreerd in het NMBStransportplan”. Volgens de NMBS is het huidige transportplan drie jaar geldig, wat zou impliceren dat
er eind 2016 geen frequentieverhoging zal zijn in de stations van Kortenberg. Dat zal in een brief aan
de NMBS worden aangeklaagd, ook zal er worden gewezen op de bepalingen in het federale
regeerakkoord ter zake, en gevraagd worden dat de dienstregeling op dat vlak alsnog wordt aangepast,
minstens tegen het tijdstip waarop het Gewestelijk Expres Net operationeel wordt.
De nodige informatie zal eveneens via de gemeentelijke webstek en in het gemeentelijk informatieblad
van december worden toegelicht.

14/3. Vernieuwing straten
De perceptie leeft dat de werken voor het AC en aan het Craenenplein niet dringend waren. Er wordt
gevraagd of er een bepaalde reden is waarom deze werken nu uitgevoerd werden, wat de criteria zijn
(in het algemeen) om te beslissen tot vernieuwing van straten, en hoe de prioriteiten worden
vastgelegd.
De schepen van Openbare Werken antwoordt dat de herstelling van het wegdek ter hoogte van het
Craenenplein hoogstnoodzakelijk was. Gedurende de voorbije maanden verergerde de situatie
zienderogen. De fundering van het rechter rijstrook (richting N2) zakte dieper en dieper weg met
scheuren tot gevolg in de asfaltlagen. De volledige fundering diende over een diepte van 30 cm
vervangen te worden en dit voor beide rijstroken.
Voor de uitvoering van deze werken diende eerst de Karterstraat afgewerkt te zijn, zodat deze als
omleiding kon gebruikt worden voor het busverkeer. De werken werden dus ingepland in de maand
oktober en na het kermisweekend. De uitvoeringstermijn werd zo kort mogelijk gehouden om de
hinder te beperken.

Voor wat de criteria betreft wordt er jaarlijks een budget vrijgemaakt (670.000 € incl. BTW) voor
herstellingswerken aan wegdek, voet- en fietspaden. In samenspraak met de dienst Gemeentelijke
Werkplaatsen en dienst Mobiliteit wordt er een lijst aangelegd van straten en voet- en fietspaden waar
problemen gemeld werden. Deze meldingen kunnen komen van de eigen diensten (bv. winterschade
die door de eigen diensten niet kan hersteld worden) of kunnen komen van bewoners, die hinder
ondervinden van het slechte wegdek.
Telkens wordt er nagegaan waaraan deze problemen te wijten zijn. Indien er nutsmaatschappijen
gewerkt hebben, wordt de verantwoordelijkheid voor herstelling bij deze maatschappijen gelegd. Na
een interne bespreking met de verschillende diensten en een algemene budgettering wordt er een
voorstel van straten en paden voorgelegd aan het college. Het college stemt in met de lijst of voert nog
aanpassingen door. Deze lijst wordt dan verder uitgewerkt naar budget toe in samenspraak met het
studiebureau en de aannemer. Tot slot wordt er een planning uitgewerkt met de aannemer om de
hinder voor de bewoners zo veel mogelijk te beperken.
Een aantal dagen voor de uitvoering van de werken worden de bewoners van de betrokken straten (en
omgeving indien noodzakelijk) op de hoogte gebracht van de werken die zullen worden uitgevoerd.
Deze communicatie kan uitgaan van de aannemer of vanuit de dienst Openbare Werken.
Op de gemeentelijke website www.kortenberg.be (Mobiliteit/Wegenwerken en omleggingen) kan ook
steeds de meest actuele stand van zaken worden teruggevonden.
De aannemer zal tevens een signalisatieplan opstellen en een omleiding uitstippelen indien dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de werken. Deze plannen worden voorgelegd aan, en
goedgekeurd door, de politiediensten. Tegelijkertijd worden ook alle interventiediensten (bv. de
brandweer) op de hoogte gebracht van de werken. Indien de werken worden uitgevoerd op een buslijn
zal er voorafgaand contact opgenomen worden met De Lijn om de omleiding te bespreken en
alternatieve haltes te voorzien.
Indien er toch nog onvoorziene problemen opduiken kunnen de bewoners rechtstreeks contact
opnemen met de aannemer, met de politie of met de dienst Openbare Werken.

15.

Verslag

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