ZITTING VAN 5 JANUARI 2015
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, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers,
Jana Nevens, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, raadsleden;
Paul Lebrun, secretaris.

Raadslid Julia De Coster laat zich verontschuldigen.
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Kerkfabrieken: budgetten 2015 + actualisatie meerjarenplannen
Wijziging personeelsformatie & organigram & aanduiding leden managementteam
Beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW Kortenberg
Rechtspositieregeling: aanpassing aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden
Aanpassing arbeidsreglement gemeentepersoneel: addendum preventie van psychosociale
risico’s op het werk & administratieve inlichtingen
Deontologische code gemeentepersoneel: aanpassing
Aanbrengen wegmarkeringen 2015: goedkeuring bestek en gunningswijze
Proper Kortenberg Ploeg: verlenging overeenkomst IGO – Proper Kortenberg
Toekenning exclusieve dienstverlening Interleuven: technische en administratieve begeleiding,
adviseren en coördineren van projecten
Openbaar onderzoek bij de stroomgebiedbeheerplannen – ontwerp van herzien zoneringsplan en
ontwerp gebiedsdekkend uitvoeringsplan: advies
Buurtweg 26 Erps-Kwerps, voorlopige beslissing rooilijnplan (deel), principiële beslissing
gedeeltelijke wijziging buurtweg
Voetweg 24 Kortenberg, voorlopige beslissing rooilijnplan (deel), principiële beslissing
wijziging voetweg
Aankoop woning Alfons Dewitstraat 1 met grond, deelgemeente Meerbeek
Webstek Middenstand Kortenberg via gemeentelijke webstek
Vandalisme aan brood/bloemenautomaten
DKS – gebouwen in de Louis Andriesstraat te Meerbeek
Sensibilisering en actie voor behoud van biodiversiteit
Verslag

OPENBARE ZITTING

1.

Kerkfabrieken: budgetten 2015 + actualisatie meerjarenplannen

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 houdende het algemeen reglement
op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2014 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 10 maart 2014 houdende goedkeuring van de
meerjarenplannen 2014-2019 van de vijf kerkfabrieken;

Gelet op de voorgelegde budgetten 2015 + actualisatie van de meerjarenplannen van de vijf
kerkfabrieken (Kortenberg, Everberg, Erps, Kwerps en Meerbeek);
Gelet op het overleg dat hierover werd gevoerd tussen het Centraal Kerkbestuur Kortenberg en het
College van burgemeester en schepenen in vergadering van 25 juni 2014 en 3 december 2014;
Gelet op het gunstig advies van het aartsbisdom Mechelen-Brussel over de budgetten 2015 van de vijf
kerkfabrieken, overgemaakt aan het gemeentebestuur op 23 oktober 2014;
Overwegende dat na rekenkundig nazicht, het budget 2015 van de kerkfabriek Sint Antonius
Meerbeek gewijzigd werd maar dat het exploitatietekort ongewijzigd bleef en het oorspronkelijke
gunstige advies van het bisdom hierover bijgevolg van toepassing kan blijven;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
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, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Marinus van Greuningen,
Adelia Vandeven
- onthouden zich: Bart Nevens, Erwin Cleopater, Axel Degreef
Besluit: Met 21 stemmen voor en 3 onthoudingen
De budgetten 2015 + de geactualiseerde MJP van de kerkfabrieken Onze Lieve Vrouw Kortenberg,
Sint Martinus Everberg, Sint Amandus Erps, Sint Pieter Kwerps en Sint Antonius Meerbeek worden
goedgekeurd.
Bovengenoemde goedkeuring impliceert volgende gemeentelijke toelagen voor 2015:
- exploitatietoelagen 2015:
- Kortenberg:
0€
- Erps:
0€
- Kwerps:
631,09 €
- Everberg:
9.738,24 €
- Meerbeek:
37.218,30 €
- investeringstoelagen 2015: - Kortenberg:
0€
- Erps:
212,92 €
- Kwerps:
50.000,00 €
- Everberg:
0€
- Meerbeek:
0€
185.3:471

2.

Wijziging Personeelsformatie & Organigram & aanduiding leden Managementteam

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing nr. 2 d.d. 30.06.2008 houdende organigram, personeelsformatie,
aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden: wijziging;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad nr. 7 d.d. 21.06.2010 houdende wijziging van organigram;
Overwegende dat het opportuun is het organigram, de personeelsformatie van het statutaire en
contractuele personeel, de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden aan te passen;
Gelet op het besluit van het schepencollege nr. 30 d.d. 05.06.2013 houdende Doorlichting
gemeentelijke diensten en OCMW 2013: Gunning waarbij de opdracht voor de doorlichting werd
gegund aan nv Mobius, Kortrijksesteenweg 152, Sint-Martens-Latem;
Overwegende dat het opportuun is om het organigram, de personeelsformatie van het statutaire en
contractuele personeel aan te passen o.b.v. de resultaten van de doorlichting;
Overwegende dat in art 96 e.v. van het gemeentedecreet is bepaald dat de gemeenteraad bevoegd is
voor de aanstelling van de leden van het managementteam ;

Overwegende dat dit managementteam minimaal dient te bestaan uit de gemeentesecretaris en de
financieel beheerder;
Gelet op het gunstig advies van het managementteam d.d.27.11.2014;
Gelet op de besprekingen die over deze aangelegenheden werden gevoerd met de representatieve
vakorganisaties en het protocol van akkoord d.d. 19.11.2014;
Gelet op de bespreking in de raadscommissie ad-hoc d.d. 10.12.2014;
Gelet op het gunstig advies van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het O.C.M.W. d.d.
10.12.2014;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 05.01.2015 houdende budget 2015 en aanpassing
meerjarenplan;
Overwegende dat de meerkost van de implementatie van de aanpassingen in de personeelsformatie
volledig werd opgenomen in de gemeentebegroting 2015 en in de meerjarenplanning;
Overwegende dat hieruit blijkt dat de gemeente de meerkost kan dragen;
Overwegende dat de wijzigingen in de personeelsformatie steunen op een duidelijk gestructureerd
organigram en gemotiveerd is op basis van een statutaire en contractuele formatie en bijhorende
motivatienota’s en beheersovereenkomst;
Overwegende dat de nieuwe personeelsformatie en het organogram aansluit bij de
beleidsdoelstellingen van het bestuur;
Op 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, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Koen Van
Roey, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, René De Becker, Ann Van de Casteele,
Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen, Adelia
Vandeven
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Mia Brumagne, Axel Degreef
De motivatie tot onthouding van de Groen-fractie, op basis van art.16 van het huishoudelijk reglement:
Dit organogram is opgezet vanuit objectieve parameters. Dat is een valabel uitgangspunt. Alleen, een
organogam beheert ‘mensen’, en die zijn meer dan ratio: motivaties, aspiraties, talenten, de drang om
iets te betekenen en om zijn taak als zinvol ervaren. Om veranderingsprocessen op te zetten moet je
hiermee rekening houden. Het afstemmen van 2 bedrijfsculturen is een complex gegeven. Dat vraagt
een specifieke ondersteuning, coaching en vorming. Het is jammer dat dit momenteel niet voorzien is.
Bij de integratie van het OCMW en gemeente tot een ‘welzijnshuis’ vragen wij aandacht voor
volgende elementen:
• De privacy van mensen die sociale ondersteuning krijgen moet maximaal gewaarborgd blijven. In de
organisatie van de onthaalbalie moet dit een prioriteit zijn. De deontologische code moet nauwlettend
opgevolgd worden. Er moet een aangepaste opleiding/begeleiding voorzien voor de personen die de
onthaalbalie zullen bemannen.
• Wordt de missie en visie van het OCMW onderschreven door het welzijnshuis?
• Wij zien verschillende nieuwe taken voor het welzijnshuis, o.m. kinderopvang, pensioenaanvragen…
Wordt dit voldoende gedekt door het aantal VTE? Wij vrezen voor overbelasting van deze dienst.
• Klusjesdienst integreren in werkplaatsen: ook hier hebben we de nodige reserve. Wij hopen dat de
dienstverlening aan de cliënten niet in het gedrang komt.
Besluit: Met 21 stemmen voor en 3 onthoudingen
Art. 1: Het organigram en de statutaire en contractuele personeelsformatie zoals toegevoegd in bijlage
en deel uitmakend van dit besluit worden goedgekeurd.

2. bijlage A) Nota
ORGANOGRAM.pdf

2. bijlage B)
Organogram Gemeente versie 20150105.pdf

Art. 2: Het managementteam zal bestaan uit:
-de gemeentesecretaris
-de financieel beheerder
-het diensthoofd Algemene Zaken
-het afdelingshoofd Grondgebiedzaken
-het diensthoofd Burgerzaken
-het diensthoofd Vrije Tijd
232.02

3.

Beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW Kortenberg

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van het schepencollege nr. 30 d.d. 05.06.2013 houdende doorlichting
gemeentelijke diensten en OCMW 2013: Gunning waarbij de opdracht voor de doorlichting werd
gegund aan nv Mobius, Kortrijksesteenweg 152, Sint-Martens-Latem;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 05.01.2015 houdende wijziging Personeelsformatie &
Organigram & aanduiding leden Managementteam;
Overwegende dat het Gemeentedecreet en het OCMW-decreet een samenwerking mogelijk maken
tussen de gemeente en het OCMW;
Overwegende dat de beheersovereenkomst een verhoogde synergie beoogt en waar mogelijk, de
integratie van de respectievelijke ondersteunende diensten;
Gelet op het gunstig advies van het managementteam d.d. 27.11.2014;
Gelet op de besprekingen die over deze aangelegenheden werden gevoerd met de representatieve
vakorganisaties en het protocol van akkoord d.d. 19.11.2014;
Gelet op de bespreking in de raadscommissie ad-hoc d.d. 10.12.2014;
Gelet op het gunstig advies van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het O.C.M.W. d.d.
10.12.2014;
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, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, René De Becker, Ann Van de Casteele,
Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Erwin Cleopater, Marinus van Greuningen, Adelia
Vandeven
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Mia Brumagne, Axel Degreef
Besluit: Met 21 stemmen voor en 3 onthoudingen
Art. 1: Met ingang vanaf 01.01.2015 wordt de beheersovereenkomst goedgekeurd.

3. bijlage A)
BEHEERSOVEREENKOMST GR 20150105.pdf

Art. 2: De beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW Kortenberg wordt vastgesteld zoals
gevoegd als bijlage bij dit besluit;
232.02

4.

Rechtspositieregeling: aanpassing aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 07 december 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel, en latere wijzigingen;
Gelet op de bepalingen van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel vastgesteld door de
gemeenteraad d.d. 02.06.2014;
Gelet op het besluit van het schepencollege nr. 30 d.d. 05.06.2013 houdende doorlichting
gemeentelijke diensten en OCMW 2013: Gunning waarbij de opdracht voor de doorlichting werd
gegund aan nv Mobius, Kortrijksesteenweg 152, Sint-Martens-Latem;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 05.01.2015 houdende wijziging Personeelsformatie &
Organigram & aanduiding leden Managementteam;
Overwegende dat het opportuun is om de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden aan te passen
o.b.v. de resultaten van de doorlichting en de gewijzigde personeelsformatie en organigram;
Overwegende dat voor de nieuwe en huidige statutaire en contractuele functies aanwervings- en/of
bevorderingsvoorwaarden werden vastgesteld;
Gelet op het aangepast ontwerp van de rechtspositieregeling;
Gelet op het gunstig advies van het managementteam d.d. 27.11.2014;
Gelet op de besprekingen die over deze aangelegenheden werden gevoerd met de representatieve
vakorganisaties en het protocol van akkoord d.d. 19.11.2014;
Gelet op de bespreking in de raadscommissie ad-hoc d.d. 10.12.2014;
Gelet op het gunstig advies van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het O.C.M.W. d.d.
10.12.2014;
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, 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: Met ingang vanaf 01.01.2015 worden de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden
goedgekeurd.

4. bijlage A)
Rechtspositieregeling uittreksel.pdf

Art. 2: De rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van Kortenberg wordt vastgesteld zoals
gevoegd als bijlage bij dit besluit;
Art. 3: Een afschrift van onderhavige beslissing zal voor verder gevolg aan de bevoegde overheid
worden toegestuurd.
232.02

5.

Aanpassing arbeidsreglement gemeentepersoneel: Addendum preventie van psychosociale
risico’s op het werk & Administratieve inlichtingen

Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 18.12.2003 houdende wijziging van de wet van 08.04.1965 tot instelling van de
arbeidsreglementen (B.S. 14.01.2003), waardoor het toepassingsgebied van de arbeidsreglementen
werd uitgebreid;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad nr. 6 van 02.02.2004 houdende goedkeuring van het
arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad nr. 7 d.d. 15.12.2008 houdende arbeidsreglement
gemeentepersoneel: goedkeuring;
Gelet op de wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico’s
op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het
werk;
Overwegende dat het arbeidsreglement dient aangepast te worden:
- XII. Andere beschikkingen: art. 45 (Administratieve inlichtingen)
- X. Veiligheid op het werk: art. 28 (EHBO) – art. 29 t.e.m. art. 33 wordt opgeheven
- Bijlage: Preventie van psychosociale risico’s op het werk, waaronder geweld, pesterijen en
ongewenst seksueel gedrag op het werk (wet van 28.02.2014)
Gelet op het gunstig advies van het managementteam d.d. 27.11.2014;
Gelet op de besprekingen die over deze aangelegenheden werden gevoerd met de representatieve
vakorganisaties en het protocol van akkoord d.d. 19.11.2014;
Gelet op de bespreking in de raadscommissie ad-hoc d.d. 10.12.2014;
Gelet op het gunstig advies van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het O.C.M.W. d.d.
10.12.2014;
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, 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: Het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel van Kortenberg wordt vastgesteld zoals
gevoegd als bijlage bij dit besluit.

5. bijlage A)
Uittreksel arbeidsreglement.pdf

5. bijlage B)
Arbeidsreglement Addendum psychosociale risico's 20150105.pdf

Art.2: Het gemeenteraadsbesluit van nr.7 van 15.12.2008 wordt ingetrokken.
231.1

6.

Deontologische code gemeentepersoneel: aanpassing

Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 112;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad nr. 8 d.d. 15.12.2008 houdende Deontologische code
gemeentepersoneel: goedkeuring;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 05.01.2015 houdende wijziging Personeelsformatie &
Organigram & aanduiding leden Managementteam;
Overwegende dat n.a.v. de integratie van de diensten van gemeente en OCMW een uitbreiding aan de
deontologische code vereist is betreffende informatieveiligheid;
Gelet op het voorgelegde ontwerp;
Gelet op het gunstig advies van het managementteam d.d. 27.11.2014;
Gelet op de besprekingen die over deze aangelegenheden werden gevoerd met de representatieve
vakorganisaties en het protocol van akkoord d.d. 19.11.2014;
Gelet op de bespreking in de raadscommissie ad-hoc d.d. 10.12.2014;
Gelet op het gunstig advies van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het O.C.M.W. d.d.
10.12.2014;
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, 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
De deontologische code voor het gemeentepersoneel, als bijlage en integraal deel uitmakend van dit
besluit, wordt goedgekeurd.

6. bijlage A) Deontol
code uittreksel GEM.pdf

343.0

Raadslid Mia Vandervelde verlaat de zitting.

7.

Aanbrengen wegmarkeringen 2015: 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;
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 de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van
hun werk;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen;
Overwegende dat het past prijs te vragen voor het aanbrengen van wegmarkeringen voor het jaar 2015;
Overwegende dat de uitgave geraamd wordt op € 30.000, excl. BTW;
Overwegende dat de raming van de uitgave niet hoger is dan € 85.000 en dus mag gegund worden na
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat er door de dienst Mobiliteit een bestek werd opgemaakt, dat integraal deel uitmaakt
van dit besluit;

Overwegende dat het nodige krediet voorzien is op: Actie 1419/001/010/010/016 met registratiesleutel
020040/61035010;
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, 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: Het bestek voor het aanbrengen van de wegmarkeringen voor het jaar 2015 wordt
goedgekeurd.
Artikel 2: De opdracht zal na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gegund worden.
Artikel 3: De uitgave wordt geraamd op € 30.000, excl. BTW, en is voorzien op: Actie
1419/001/010/010/016 met registratiesleutel 020040/61035010.
Artikel 4: De lijst van uit te nodigen firma’s en het starten van de procedure zal worden voorgelegd
aan het college.
281.4

Raadslid Mia Vandervelde voegt zich terug ter zitting.

8.

Proper Kortenberg Ploeg: verlenging overeenkomst IGO – Proper Kortenberg

De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet;
Overwegende dat de gemeente Kortenberg wenst deel te nemen aan projecten voor sociale
tewerkstelling die IGO organiseert;
Overwegende dat IGO aan de gemeente Kortenberg een project voorstelde waarbij zij een ploegje
straatvegers ter beschikking stelt van de gemeente;
Overwegende dat de gemeente Kortenberg sinds 2012 een overeenkomst met IGO heeft afgesloten
voor het ter beschikking stellen van een ploegje (twee) straatvegers;
Overwegende dat deze overeenkomst jaarlijks kan verlengd worden;
Overwegende dat de straatvegersploeg voor verschillende onderhoudstaken kan worden ingezet;
Gelet op het ontwerp van de afsprakennota en de overeenkomst “Proper Kortenberg Ploeg” met IGO;
Gelet op de oorspronkelijke goedkeuring van het project en het ontwerp van de afsprakennota in de
gemeenteraad d.d. 9 januari 2012;
Overwegende dat de uitgave wordt geraamd op € 63.636,40 excl. BTW;
Gelet op het beschikbaar krediet van de gewone begroting 2015 onder actienummer
61035100/020060;
Gelet op het visum nr. 2014/82 d.d. 11.12.2014van de financieel beheerder;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 19 december 2014;
Overwegende dat de gemeenteraad deze beslissing dient te bekrachtigen;
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, 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 besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 19 december 2014 inzake goedkeuring
van de overeenkomst en afsprakennota met IGO over de “Proper Kortenberg Ploeg” 2015 wordt
bekrachtigd.
De uitgave kan betaald worden met het beschikbaar krediet van de gewone begroting 2015 onder
actienummer 61035100/020060.
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9.

Toekenning exclusieve dienstverlening Interleuven: technische en administratieve begeleiding,
adviseren en coördineren van projecten

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 02.09.2013 waarbij aan Interleuven bepaalde taken in
exclusiviteit werden toegekend voor een periode van zes jaar vanaf 01.09.2013 tot en met 31.08.2019;
Overwegende dat tevens een samenwerkingsovereenkomst exclusieve dienstverlening tussen de
gemeente Kortenberg en Interleuven kan afgesloten worden voor de technische en administratieve
begeleiding, adviseren en coördineren van projecten (1.7) zoals het ondersteunen van de
mobiliteitsdienst met het uitvoeren van het Beleidsplan Trage Wegen; het uitvoeren van meetwerk; het
opvolgen van werken uitgevoerd door de gemeentelijke werklieden en/of aannemers; het verstrekken
van technische raadgevingen;
Overwegende dat de uurlonen voor de personeelsleden van Interleuven door Interleuven op basis van
de reële kostprijs als volgt werden bepaald:
- architect/ingenieur/veiligheidscoördinator A/algemeen projectleider/
specialist-expert:
83,00 EUR
- projectleider/conducteur der werken:
74,00 EUR
- ontwerper, controleur/landmeter MSOG/veiligheidscoördinator B/
projectmedewerker-expert:
68,00 EUR
Overwegende dat deze uurlonen worden gekoppeld aan de indexaanpassing van de lonen zoals
toepasselijk in de openbare sector;
Overwegende dat voor de uitvoering van deze exclusieve taken (1.7) wordt gewerkt overeenkomstig
bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst;
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, 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
De technische en administratieve begeleiding, het adviseren en coördineren van projecten (1.7) wordt
in exclusiviteit toegekend aan de dienstverlenende vereniging Interleuven voor een periode met ingang
van 05.01.2015 tot en met 31.08.2019.
De uitvoering van deze exclusieve dienst gebeurt overeenkomstig bijgevoegde
samenwerkingsovereenkomst.
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van huidige beslissing.
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10.

Openbaar onderzoek bij de stroomgebiedbeheerplannen – ontwerp van herzien zoneringsplan en
ontwerp gebiedsdekkend uitvoeringsplan. Advies.

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, artikel 25,§3, artikel 27,§1
en §3, artikel 28 en artikel 35, §2;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel
10.2.3, §1, 20°;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de
regels voor de scheiding tussen gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de
vaststelling van de zoneringsplannen;
Gelet op Vlarem titel II, artikels 2.3.6.4, 6.2.2.1.2 en 6.2.2.4.1;
Gelet op het ministerieel besluit van 23 juni 2008 betreffende de vaststelling van het definitief
zoneringsplan van de gemeente Kortenberg;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot wijziging van diverse bepalingen
van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 betreffende de geografische indeling
van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het
decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid en tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen
de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de
zoneringsplannen
Overwegende dat het definitief zoneringsplan om de zes jaar getoetst en zo nodig, gelijktijdig en
conform de procedure voor vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen, wordt herzien;
Overwegende dat de definitieve zoneringsplannen in ieder geval van kracht blijven tot de herziene
definitieve zoneringsplannen in het stroomgebiedbeheerplan zijn opgenomen en bekendgemaakt;
Overwegende dat het zoneringsplan voor het buitengebied een onderscheid maakt tussen de gebieden
met collectieve sanering en de gebieden met individuele sanering;
Overwegende dat het zoneringsplan de basis vormt voor de opmaak van het gebiedsdekkend
uitvoeringsplan;
Overwegende dat het gebiedsdekkend uitvoeringsplan onderdeel uitmaakt van de
stroomgebiedbeheerplannen en wordt goedgekeurd conform de procedure voor vaststelling van de
stroomgebiedbeheerplannen;
Overwegende dat een uitvoeringsplan volgende informatie moet omvatten: de uitvoering en de timing
van de projecten, de onderlinge afstemming van de projecten en de scheidingslijn tussen de
gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting;
Overwegende dat in een uitvoeringsplan de ligging van de overnamepunten in het buitengebied
worden vastgelegd;
Overwegende dat in een uitvoeringsplan de gebieden worden aangeduid waarvoor bij (her)aanleg van
een riolering geen optimaal gescheiden stelsel verplicht is;
Overwegende dat een uitvoeringsplan de deadline vastlegt voor de uitbouw van de individuele
zuivering;
Overwegende dat voor elke gemeente een ontwerp van herzien zoneringsplan en een ontwerp van
uitvoeringsplan, als onderdeel van het ontwerp van stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021, in
openbaar onderzoek voorligt van 9/07/2014 tem 8/01/2015 en dat daarna, gelijktijdig met de
stroomgebiedbeheerplannen , het definitief herzien zoneringsplan en het definitief uitvoeringsplan zal
worden vastgesteld door de Vlaamse Regering;
Overwegende dat opmerkingen of bezwaren bij het ontwerp van herzien zoneringsplan en het ontwerp
van uitvoeringsplan dienen geformuleerd te worden via het inspraakformulier op
www.volvanwater.be;
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, 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
De gemeenteraad hecht haar akkoord aan de geformuleerde opmerkingen en bezwaren bij het ontwerp
van herzien zoneringsplan en het ontwerp van uitvoeringsplan, hierna opgenomen.

Deze opmerkingen en bezwaren worden voor het einde van het openbaar onderzoek via het daartoe
bestemde inspraakformulier op www.volvanwater.be ingegeven.

Algemeen
Tussen 9 juli 2014 en 8 januari 2015 liggen de ontwerpen van de 2de generatie
stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas in openbaar onderzoek. Deze plannen bevatten
maatregelen om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om het
overstromingsrisico te verminderen. Gedurende zes maanden kan elke burger, gemeente, organisatie
of bedrijf de plannen raadplegen en er opmerkingen of bezwaren bij formuleren via de website vol van
water.
De 2de generatie Stroomgebiedbeheerplannen geven uitvoering aan de Europese kaderrichtlijn Water,
die de lidstaten vraagt maatregelen te nemen om waterlopen en grondwater terug in een goede
toestand te brengen. En aan de overstromingsrichtlijn, die vraagt maatregelen te nemen die mens,
milieu, cultureel erfgoed en economie, beter beschermen tegen overstromingen. Beide richtlijnen
werden omgezet in het decreet Integraal Waterbeleid.
Samen met de 2de generatie stroomgebiedbeheerplannen zitten ook de herziening van het
zoneringsplan en de 1ste versie van het GUP in openbaar onderzoek. Over deze beide plannen wordt
hieronder advies gegeven ter voorbereiding van een reactie op het openbaar onderzoek.
Herziening Zoneringsplan
De aanpassingen die in de aanloop naar het openbaar onderzoek in 2013 gevraagd werden, zijn na
beoordeling door de VMM slechts deels overgenomen. Hieronder wordt per clusternummer
opgegeven wat NIET werd aangepast of wat nog toegevoegd moet worden(tabel 1).
Tabel 1: Wijzigingen zoneringsplan n.a.v. het openbaar onderzoek van de 2de generatie
Stroomgebiedbeheerplannen
Clusternummer Advies of bezwaar
Straat
Huisnummer
Er is momenteel nog geen IBA geplaatst bij
woning Leuvensesteenweg 762, deze werd
echter wel aangeduid als geplaatst. Dit
dient opnieuw gewijzigd te worden naar
130-120
'IBA gepland'.
Leuvensesteenweg 762
Thv de Voerpoelstraat nr 4 is nog geen
cluster gedefinieerd. Deze dient groen
nvt
ingekleurd te worden.
Voerpoelstraat
4
1ste versie Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan
Alle gemeentelijke GUP –projecten werden opgelijst en per prioriteit werd de totale raming voor alle
projecten binnen die prioriteit bekeken. Dit is hieronder verduidelijkt met een grafiek, waarbij elke
balk overeenkomt met een prioriteit. De prioriteiten zijn niet gelinkt aan een specifiek jaartal, maar
wel aan de periode: (i) eind 2017, (ii) eind 2021 en (iii) eind 2021. In periode (ii), uit te voeren voor
eind 2021 zitten ook de projecten met prioriteit 3 of 4 dewelke in speerpuntgebieden liggen of die op
minder dan 250m van een belangrijke waterloop gelegen zijn (waterloop met IHD-doelstelling).
Belangrijk bij de evaluatie van de GUP-prioritering is dat binnen de periodes eventueel nog kan
geschoven worden met prioritering van de projecten, maar niet meer tussen de periodes. Indien
geschoven moet worden dan dient dit zeker opgemerkt te worden.

De aanpassingen die in de aanloop in 2013 gevraagd werden, zijn na beoordeling door de VMM deels
overgenomen. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de aspecten die niet aangepast werden,
maar ook van de aspecten die in de voorliggende plannen bijkomend gevraagd worden door de VMM.
Verder werd voor het advies op het gebiedsdekkend uitvoeringsplan ook de aandacht gevestigd op
volgende zaken:
- Afbakening van de GUP-projecten
- Prioritering van de GUP-projecten (nieuw tov plan 2013)
- Verschuiving van overnamepunten
Tabel 2: Wijzigingen GUP-projecten, zowel naar prioritering, verschuiving overnamepunt,
uitvoeringstermijn en afbakening van RWA-zones n.a.v. het openbaar onderzoek van de 2de
generatie stroomgebiedbeheerplannen
GUPnummer

Advies of bezwaar

GUP-24055-101

Het dossier ‘Den Tomme’ heeft voor de gemeente de hoogste
prioriteit. Binnen het GUP werd een prioriteit >10
aangenomen. De gemeente wenst dit zo hoog mogelijk in te
schalen op de prioriteitsschaal. Het dossier dient samen
bekeken te worden met het dossier van Bertem dat prioriteit
3 krijgt. Bij voorkeur wordt het nog hoger ingeschaald op
prio 1 of prio 2.

GUP-24055-102

Het dossier ‘Vrebos’ heeft voor de gemeente de hoogste
prioriteit. Binnen het GUP werd een prioriteit 8 aangenomen.
De gemeente wenst dit zo hoog mogelijk in te schalen op de
prioriteitsschaal. Bij voorkeur wordt dit dossier ingeschaald
op prio 1 of prio 2. Projecten GUP-24055-102, GUP-24055103 en GUP-24055-104 dienen samen uitgevoerd moeten
worden en een zelfde prioriteit te krijgen.

GUP-24055-104

Het dossier ‘Vrebos’ heeft voor de gemeente de hoogste
prioriteit. Binnen het GUP werd een prioriteit 8 aangenomen.
De gemeente wenst dit zo hoog mogelijk in te schalen op de
prioriteitsschaal. Bij voorkeur wordt het ingeschaald op prio
1 of prio 2.Projecten GUP-24055-102, GUP-24055-103 en
GUP-24055-104 dienen samen uitgevoerd moeten worden en
een zelfde prioriteit te krijgen.

GUP-24055-220

Rosbergstraat, Boeyendaal, Ballingstraat. De gemeente wijst
op het bovengemeentelijk karakter (afkoppeling bekkens
AWV).

GUP-24055-211

Voor het dossier Leuvensesteenweg wijst de gemeente op het
bovengemeentelijk karakter.

GUP-24055-240

Voor het dossier Vogelenzangstraat dient de afbakening
gewijzigd te worden. Het gedeelte Eekhoornstraat tot de beek
zal eveneens voorzien worden van een gescheiden stelsel
binnen hetzelfde dossier (uitvoering gepland in 2015-2016),
naast de beek zal een bufferzone voorzien worden.

GUP-24055-221

Voor de Lodderhoekstraat en Ziptstraat zal een pompstation
met persleiding nodig zijn om het water van een drietal
woningen in de Zipstraat op te pompen richting
Lodderhoekstraat of Steenhofstraat. Dit dossier staat
momenteel nog niet op de meerjarenplanning en is voor de
gemeente minder prioritair.

GUP-24055-103

Het dossier ‘Vrebos’ heeft voor de gemeente de hoogste
prioriteit. Binnen het GUP werd een prioriteit 8 aangenomen.
De gemeente wenst dit zo hoog mogelijk in te schalen op de
prioriteitsschaal. Bij voorkeur wordt het ingeschaald op prio
1 of prio 2. Dit GUP-project is het bovengemeentelijk
aandeel en dient dezelfde prio te krijgen als GUP-24055-102
en GUP-24055-104 met actor gemeente.

Prioritaire IBA’s
Voor de prioritaire IBA’s dient hoofdzakelijk de aandacht gevestigd te worden of het haalbaar is het
aantal IBA’s uit te voeren:

Tabel 3: wijziging prioritaire IBA's
Prioritair te plaatsen IBA's

Aantal

PRIO 1 (GIP en MI) - uitvoeren tegen 2017

7

PRIO 1 en 2 - uitvoeren tegen 2021

12

Voor meer informatie ivm welke IBA’s verwacht worden om geplaatst te worden verwijzen we naar
de lijst van VM ‘Prioritair te plaatsen IBA’s – ontwerp GUP’. Volgende hiervan zijn reeds geplaatst:
- De volledige lijst onder prioriteit 1 – GIP
- Uit prioriteit 1 – MI
o Leuvenstraat 19
o Leuvenstraat 48
o Molenbeekplein 24
- Uit prioriteit 2
o Kasteelstraat 30 (x3)
o Leuvenstraat 60
Bovenliggende waterlichamen
Er werd een actieprogramma water toegevoegd aan het stroomgebiedbeheerplan voor openbaar
onderzoek ivm acties in de bovenliggende waterlichamen. Voor de gemeente Kortenberg werden
volgende acties gedefinieerd (fiches in bijlage):
maatregel
omschrijving

actienu
mmer

actietitel

Water bergen
(Protectie)

6_F_21
1

Het terugdringen
van diffuse
verontreiniging van
oppervlaktewater
met nutriënten
door de land- en
tuinbouwsector

7B_D_0
52

onderzoek naar mogelijkheden ter remediëring
van wateroverlast thv het kruispunt
Schoonaardestraat/Dorpsstraat in Kortenberg
Gebiedsgericht project om verontreiniging met
nutriënten vanuit de land- en tuinbouwsector
terug te dringen in het afstroomgebied van de
Weesbeek

Prioritering
na
budgetcontrol
e
ORL Middel

Lokaal I

Legende voor prioritering en timing (laatste kolom):
 KRLW I = tegen 2021
 KRLW II = tegen 2027
 Lokaal I of II = tegen 2021/27 maar wordt niet gerapporteerd aan Europa,
 ORL = Europese overstromingsrichtlijn met hoge/midden/ lage prioriteit,
geen specifieke deadline vastgelegd.
Algemene bemerkingen
Onderstaande bemerkingen zijn algemene bemerkingen die voor de gemeente van toepassing zijn
omtrent de herziening van het zoneringsplan en de 1ste versie van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan
dewelke in openbaar onderzoek zitten.
Advies of bezwaar

Er kunnen geen financiële engagementen aangaan worden voor uitgaven die niet in de gemeentelijke
meerjarenbegroting voorzien zijn en zich in een volgende gemeentelijke legislatuur bevinden cfr. de
Beleids- en Beheercyclus. In het ontwerp-gebiedsdekkend uitvoeringsplan betreft het dus het laatste
deel van de 2de planperiode (2016-2021) en de planperioden na 2021. Er wordt daarom gevraagd
om een definitieve timing pas vast te leggen rekening te houdend met een volgende gemeentelijke
meerjarenbegroting.
Er wordt niet voldoende aangegeven welke financiële middelen (saneringsbijdrage, subsidies door
het Vlaams Gewest, Lokaal Pact, …) beschikbaar zullen gesteld worden. De uitvoering van de
GUP’s zal in de praktijk afhangen van de financiële middelen die beschikbaar zijn. Het
subsidiebesluit voor de aanleg van gemeentelijke riolering is hier intrinsiek mee verbonden.
Behoudens de projecten die inmiddels opgenomen zijn op een subsidieprogramma of projecten
waarvoor de middelen voorzien zijn in de huidige meerjarenbegroting, kan daarom geen engagement
gegeven worden dat de financiële middelen bij de gemeente voorhanden zullen zijn om de projecten
te realiseren. Er wordt gevraagd dat een definitieve timing pas wordt vastgelegd op basis van de
gemeentelijke meerjarenbegroting. Er wordt ook een financieel plan gevraagd waarin naast de
toekomstige uitgaven, ook de toekomstig beschikbare middelen worden aangegeven, specifiek een
visie over hoe het subsidiebesluit de uitvoering van de GUPs maximaal zal ondersteunen.
De projectafbakening en de locatie van de overnamepunten moet tijdens de planperiode aanpasbaar
zijn op basis van gemotiveerde afwijking, zodoende planlasten te voorkomen of projecten niet te
vertragen bij de opmaak van het gemeentelijk subsidie- en bovengemeentelijk
optimalisatieprogramma. Er wordt voorgesteld om dit te voorzien in het juridisch kader van het
Vlaams deel van dit plan (par. 1.1.1.). De projectafbakening, de overeenkomstige actor en het
overnamepunt zoals in voorliggend plan , werd nl. bepaald op basis van de momenteel beschikbare
info, dit is meestal een eerste ruwe inschatting van het concept en afwateringsrichting. Indien later ,
bv. na verdere studie, meer info beschikbaar is, kan dit aanleiding geven tot wijzigingen.
Gelet op vele projecten die gecombineerd zijn met andere opdrachtgevers (bv. AWV, Provinciefietspaden, … ) en gelet op opportuniteiten die zich kunnen voordoen tijdens een planperiode , wordt
een aanpassing gevraagd aan de vrijheidsgraden in het Vlaams deel van het stroomgebiedbeheerplan
(pagina 7), zodat de prioriteiten niet enkel binnen de planperiode, maar ook tussen de planperiodes
kunnen gewisseld worden. Daardoor zal ook binnen een planperiode een hogere realisatiegraad van
de globale projectenkorf kunnen bekomen worden.
De prioritering van de projecten in de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen uit de planperiode >
2021 is berekend met een raming die opgemaakt is met een vaste eenheidsprijs per lopende meter
project. De onzekerheid op deze raming , eigen aan projecten in deze prille projectfase, is groot.
Bovendien kunnen soms kostenvoordelen gerealiseerd worden door combinatie van werken met
andere opdrachtgevers. Om projectvertraging en planlasten bij het opmaken van programma’s te
beperken, wordt daarom gevraagd een gemotiveerde aanpassing van de prioritering tijdens de
planperiode mogelijk te maken op basis van nieuwe ramingen

Er wordt gevraagd om de locatie van de prioritaire IBA (tegen 2017/2021) gemotiveerd en op basis
van gelijkwaardig milieu-effect te kunnen aanpassen tijdens de planperiode. Op die manier rekening
te kunnen houden met o.a. (uitvoerings-)problemen of opportuniteiten zoals (ver)nieuwbouw.
De gemeente vraagt geïnformeerd en betrokken te worden indien andere dan de door de gemeente
vermelde zaken zouden aangepast worden in de zoneringsplannen of GUP.

Conclusie
Al deze aanpassingen zullen door Aquafin aan de VMM worden overgemaakt via het online
inspraakformulier na goedkeuring door de gemeenteraad en vóór 8 januari 2015.
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11.

Buurtweg 26 Erps-Kwerps, voorlopige beslissing rooilijnplan (deel), principiële beslissing
gedeeltelijke 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 d.d. 22 mei 2014;
Overwegende dat deze aanvraag kadert in een goedgekeurde verkaveling;
Overwegende dat het aangewezen is om de Everbergstraat ter hoogte van de nieuwe verkaveling op
een breedte te brengen van 8m75 om zo voldoende ruimte te creëren voor voetgangers en de feitelijke
toestand, waarbij een deel van de rijbaan en het huidige voetpad over private eigendom loopt te
regulariseren;
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 werd aangeduid;
Overwegende dat er enkele mankementen in de plannen werden vastgesteld die dienden aangepast te
worden;
Gelet op de aangepaste plannen d.d. 14 oktober 2014;
Overwegende dat aan de diensten van de provincie Vlaams-Brabant informeel advies werd gevraagd
betreffende de aangepaste plannen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 3 november 2014 waarin het rooilijnplan voorlopig werd
goedgekeurd en de wijziging principieel werd goedgekeurd;
Overwegende dat na deze beslissing bleek dat er ook in de kleurcode en het titelblad nog een fout
stond en de plannen dus opnieuw dienden aangepast te worden;
Gelet op de opnieuw aangepaste plannen, waarbij op het titelblad vermeld staat: ‘Gedeeltelijke
wijziging buurtweg nr. 26, rooilijnplan (deel) buurtweg nr. 26’ en waarbij geen groen-rode arcering
meer gebruikt wordt op het plan;
Overwegende dat de gemeenteraad zich opnieuw dient uit te spreken over deze aangepaste plannen;
Overwegende dat de aangepaste plannen zowel de rooilijn als de wijziging aan de voetweg
voorstellen;
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, 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 nr. 26 wordt voorlopig aanvaard.
De gedeeltelijke wijziging van buurtweg nr. 26 zoals voorgesteld op de aangepaste plannen wordt
principieel goedgekeurd.
Er zal een openbaar onderzoek ingesteld worden.
575.04

12.

Voetweg 24 Kortenberg, voorlopige beslissing rooilijnplan (deel), principiële beslissing
wijziging voetweg

Gelet op de aanvraag van de vennootschap V2, gevestigd De Regenboog 11 bus 25 te 2800 Mechelen
betreffende de verbreding van voetweg 24 nabij de Minneveldstraat te Kortenberg;
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;
Overwegende dat de procedure voor verbreding werd opgestart;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 5 mei 2014 waarin de definitieve goedkeuring van de
verbreding van de voetweg nr. 24 werd goedgekeurd;
Overwegende dat het dossier door de diensten van de Provincie Vlaams-Brabant werd teruggestuurd
omdat er een aantal onvolkomenheden in zaten;
Overwegende dat door de vennootschap V2, gevestigd De Regenboog 11 bus 25 te 2800 Mechelen op
25 september 2014 aangepaste plannen werden ingediend;
Overwegende dat aan de provincie informeel advies werd gevraagd betreffende de aangepaste
plannen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 3 november 2014 betreffende de voorlopige beslissing
rooilijnplan en principiële beslissing voor wijziging van voetweg nr. 24;
Overwegende dat na deze beslissing bleek dat er ook in de kleurcode en het titelblad nog een fout
stond en de plannen dus opnieuw dienden aangepast te worden;
Gelet op de opnieuw aangepaste plannen, waarbij op het titelblad vermeld staat: ‘Gedeeltelijke
wijziging voetweg nr. 24, rooilijnplan (deel) voetweg 24’ en waarbij geen groen-rode arcering meer
gebruikt wordt op het plan;
Overwegende dat de gemeenteraad zich opnieuw dient uit te spreken over deze aangepaste plannen;
Overwegende dat de aangepaste plannen zowel de rooilijn als de wijziging aan de voetweg
voorstellen;
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, 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 wijziging van voetweg 24 zoals voorgesteld op de voorliggende plannen wordt principieel
goedgekeurd.
Er zal een openbaar onderzoek ingesteld worden.
575.04

Raadslid Axel Degreef verlaat de zitting.

13.

Aankoop woning Alfons Dewitstraat 1 met grond, deelgemeente Meerbeek.

Overwegende dat het perceel grond waarop de woning met adres Alfons Dewitstraat 1gebouwd is,
langs alle zijden grenst aan gemeentelijke eigendommen en het openbaar domein;
Overwegende dat de grond gelegen is tussen de kerk, het kerkhof en de school van Meerbeek;
Gelet op de goede ligging in het centrum van Meerbeek;
Overwegende dat het om deze redenen opportuun is om, in het kader van het openbaar nut, deze grond
te verwerven;
Gelet op de verkoopovereenkomst d.d. 17 oktober 2014 waarbij de consoorten Verstraeten akkoord
gaan met de verkoop van de woning met grond;
Gelet op het uittreksel uit de kadastrale legger en het bodemattest;

Gelet op de ontwerpakte, opgesteld door notaris Mariëns te Kortenberg;
Gelet op het krediet dat voorzien is met actie 1419/001/016/001/001met registratiesleutel
22100007080040 van de begroting 2014;
Gelet op het visum nr. 2014/83 d.d. 11.12.2014 van de financieel beheerder;
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, René
De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Erwin Cleopater,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven
Besluit: Met algemene stemmen
De ontwerpakte, opgesteld door notaris Mariëns, Dr. V. De Walsplein 26 te 3070 Kortenberg, waarbij
voorgesteld wordt de grond en woning Alfons Dewitstraat 1 te 3078 Meerbeek, sectie A nr. 74 D met
een oppervlakte van 08a 69 ca aan de gemeente te verkopen, wordt goedgekeurd.
De aankoop geschiedt voor openbaar nut.
De prijs wordt vastgesteld op 150.000,00 euro (honderdvijftigduizend euro).
De aankoop zal gefinancierd worden met eigen middelen en zal afgenomen worden van het krediet dat
voorzien is met actie 1419/001/016/001/001 met registratiesleutel 22100007080040 van de begroting
2014.
De akte zal verleden worden voor notaris Mariëns te Kortenberg. De voorzitter van de gemeenteraad,
bijgestaan door de secretaris, zal voor de gemeente optreden.
57:506.112

In uitvoering van art. 22 van het Gemeentedecreet werden volgende punten toegevoegd aan de agenda:
de punten 13/1 tot en met 13/2 op vraag van Stefaan Ryckmans namens de Open VLD-fractie;
punt 13/3 op vraag van Roger Broos namens de sp.a-fractie;
punt 13/4 op vraag van Mia Vandervelde namens de Groen-fractie;

13/1. Webstek Middenstand Kortenberg via de gemeentelijke webstek
Er werd in de BBC en meerjarenplanning voorzien om de huidige gemeentelijke webstek uit te
breiden om plaatselijke handelaars de kans te bieden zich te profileren. Dit wordt door de vraagsteller
toegejuicht.
Echter… momenteel krijgen meerdere (alle?) handelaars het bezoek van een vertegenwoordiger van
een bedrijf, zeggende dat deze door de gemeente werd aangesteld voor de uitgave van de nieuwe
uitgave “wegwijzer”. Tot daar akkoord, aldus deze fractie.
De vertegenwoordiger stelde echter ook voor om in te schrijven op een webstek (tegen betaling
uiteraard) “inforegio”, die aan de webstek van de gemeente wordt gelinkt.
Er wordt gevraagd of het echt nodig is om 2 verschillende websteks naast elkaar te creëren
met dezelfde inhoud - de voorkeur gaat naar een uitbreiding van de gemeentelijke webstek omdat er
dan veel minder/geen ongewenste publiciteit op het scherm verschijnt - en of het college dit nader kan
bekijken en eventueel de betreffende firma kan vragen om geen extra centen uit de zakken van de
middenstand te halen.
De schepen van Lokale Economie antwoordt dat de betrokken firma voor de gemeente Kortenberg de
infogids “Wegwijs in Kortenberg” verzorgt, die twee keer per legislatuur op papier wordt aangeboden
aan de inwoners. Hiervan bestaat ook een digitale versie (www.inforegio.be/kortenberg - link hiernaar
vanop de webstek van de gemeente Kortenberg en vice versa) die voortdurend, en op basis van input
van de gemeente, actueel wordt gehouden.
Beide versies van de infogids worden gefinancierd door publiciteit van lokale adverteerders. De

vertegenwoordiger die bij de lokale middenstand langsgaat om advertenties te werven krijgt van het
gemeentebestuur van Kortenberg een brief mee die hij/zij ter legitimatie kan voorleggen aan de
adverteerders. In die brief vermeldt het gemeentebestuur expliciet dat het op geen enkele manier druk
wil uitoefenen op handelaars of ondernemers om te adverteren, en dat zij dus volkomen vrij zijn om al
dan niet in te gaan op het aanbod. Met deze brief wil het gemeentebestuur alleen de aandacht vestigen
op het aanbod en benadrukken dat het project in samenwerking met het gemeentebestuur verloopt.
Ook staat in de brief dat handelaars de keuze hebben om hun advertentie in de gedrukte of de digitale
versie te plaatsen, of voor beide mogelijkheden kunnen kiezen.
Het bestuur ging er steeds van uit dat de advertentiewerving voor beide versies van de infogids
gelijktijdig gebeurde. Nu echter blijkt er inderdaad een vertegenwoordiger op pad te zijn geweest,
uitsluitend voor advertenties langsheen de digitale versie, en dit zonder legitimatiebrief.
Er werd ondertussen contact opgenomen met het betrokken bedrijf met de vraag om de
advertentiewerving voor de digitale versie uitsluitend samen met de advertentiewerving voor de
papieren versie te laten plaatsvinden, en dit alleen met voorlegging van de legitimatiebrief van de
gemeente.
In de brief die voor een volgende gids zal meegegeven worden zal ook de mogelijkheid vermeld
worden om zich als lokale handelaar of ondernemer te profileren op de nieuwe webstek die
momenteel door de gemeente voor de lokale middenstand wordt ontwikkeld. Dit zal kosteloos zijn
voor de handelaars en ondernemers. Hier werd tot nog toe nog geen ruchtbaarheid aan gegeven, maar
de ondernemers – voor zover hun contactgegevens bekend zijn bij de dienst Lokale Economie – zullen
eerstdaags geïnformeerd worden over dit initiatief.
Uiteraard zal de effectieve lancering van de nieuwe webstek de nodige aandacht krijgen in de
gemeentelijke communicatie.

13/2. Vandalisme aan brood/bloemenautomaten
De laatste weken werden verschillende van deze automaten door vandalen vernield. Enkele handelaars
vragen of het mogelijk is een aantal camera’s te plaatsen rond de bewuste plaatsen.
De burgemeester antwoordt dat de vraagsteller het heeft het over verschillende brood- en
bloemenautomaten die de laatste weken door vandalen zijn vernield. Bij de politie zijn twee feiten
bekend, die tijdens dezelfde nacht gepleegd werden, nl. op 29 november 2014:
• een poging tot diefstal uit een bloemenautomaat op de Leuvensesteenweg, die beperkt bleef tot het
toebrengen van schade;
• een diefstal uit een broodautomaat, eveneens op de Leuvensesteenweg, waarbij geld werd
buitgemaakt.
De politie vermoedt dat het om dezelfde daders gaat.
Bij de bloemenzaak hangt een camera. De beelden van het incident zijn bewaard en worden door de
politie onderzocht. Een vraag tot herkenning van de personen die op de beelden te zien zijn, werd
gericht aan alle politiediensten.
Er zijn ook broodautomaten in onze gemeente die beveiligd zijn met een camerasysteem. Dat systeem
moet dan wel voldoen aan de voorwaarden van de zgn. ‘camerawet’ van 2007, waarin bepaald wordt
dat de camera alleen mag gericht zijn op het object dat geviseerd wordt en niet op de rest van het
openbaar domein.
Het is niet de taak van de overheid om camera’s te plaatsen die tot doel hebben private goederen
te beschermen.
Wanneer de politiediensten een camera willen richten op een specifiek object, is dit meestal met het
oog op het vatten van daders. Dit zit dan volledig in de gerechtelijke sfeer en hierbij moet voldaan
worden aan de BOM-regelgeving, de regelgeving op bijzondere opsporingsmethodes. Dat vergt een
uitdrukkelijke motivering naar de gerechtelijke overheid toe.
Een mobiele camera kan geplaatst worden wanneer ofwel de openbare orde in het gedrang wordt
gebracht, ofwel overlast moet worden ingeperkt. Een dergelijke camera mag alleen met bestuurlijke
doeleinden worden geplaatst, niet met gerechtelijke. In dit geval worden er ook steeds pictogrammen
geplaatst, waardoor duidelijk wordt gemaakt dat er beelden worden gemaakt.

Het gaat voorlopig om twee – weliswaar zeer betreurenswaardige – incidenten. De handelszaken in
kwestie kunnen steeds contact opnemen met de techno-preventieve dienst van HERKO, die kosteloos
advies verstrekt en waarvan de coördinaten vermeldt staan op de webstek.
De politie stelt intussen alles in het werk om de daders van deze incidenten te identificeren en ze te
kunnen vatten.

13/3. DKS - gebouwen in de Louis Andriesstraat te Meerbeek
Er wordt gevraagd wat de plannen zijn van het huidige bestuur i.v.m. de oude Chiro lokalen in
Meerbeek, gelegen naast JH Den Aap in de Louis Andriesstraat.
Deze lokalen worden momenteel gebruikt door DKS ( De krakende spieren/ turn club) en ( De
Komedie Spelers/ toneelvereniging).
Nu gaan er geruchten de ronde dat op de plaats waar de lokalen nu staan een parking zou worden
aangelegd om tegemoet te komen aan de beperkte plaatsen aan OC Atrium.
Men wil weten, zo deze geruchten kloppen, wanneer deze gebouwen dan gesloopt worden en of er een
alternatief is voorzien voor de 2 verenigingen die nu deze lokalen gebruiken.
De schepen van Sport antwoordt dat het containergebouw waar deze twee verenigingen hun vaste stek
hebben er al vele jaren staat. Aan dat gebouw worden al een paar jaren geen onderhouds- of
verbeteringswerken meer uitgevoerd omdat de levensduur ervan al een hele tijd overschreden is.
Ouder dan 25 jaar! De enige werken die nog uitgevoerd worden, zijn werken die met veiligheid te
maken hebben, zoals noodverlichting en dergelijke meer.
Op de laatste algemene vergadering van de verenigingsraad Meerbeek is de verhuis van deze twee
verenigingen besproken. Sinds het ontmoetingscentrum Atrium gerenoveerd werd, zijn er een aantal
ruimtes beschikbaar, onder meer onder het dak, waarvan geen enkele andere vereniging gebruik
maakt, niet om te vergaderen noch voor andere activiteiten, en die dus niet opgenomen zijn in het
verhuurreglement van de gemeente.
Het is de bedoeling dat er deze maand met de 2 verenigingen en de verenigingsraad wordt
samengezeten om een aparte gebruiksovereenkomst op te stellen voor het gebruik van de lokalen in
het ontmoetingscentrum.
Bij contact met De Komedie Spelers vroegen zij om niet te moeten verhuizen vóór hun volgende
productie in april. Dat is voor het bestuur geen enkel probleem. Wel is het gewenst dat tegen
volgende winter - er wordt verwarmd met elektriciteit - het containergebouw kan weggenomen
worden.
Het is inderdaad zo dat in de buurt van het ontmoetingscentrum maar weinig parkeerruimte ter
beschikking is wanneer er activiteiten doorgaan die veel volk lokken. Bijkomende parkeergelegenheid
zou dus welkom zijn.

13/4. Sensibilisering en actie voor behoud van biodiversiteit
In een aantal van de buurgemeenten wordt er positief gesensibiliseerd door het bestuur en de
milieudienst in samenwerking met milieuverenigingen via concrete initiatieven. Door een project op
te zetten gebeuren er twee zaken:
Er wordt enerzijds gesensibiliseerd en anderzijds worden de inwoners ertoe aangezet om via
concrete ingrepen in hun tuin mee te werken aan het verbeteren van ecologische omstandigheden die
de biodiversiteit ten goede komen.
De vraagsteller verwijst hiervoor naar een doctoraatsthesis die onlangs verscheen:
Vlaams infocentrum land- en tuinbouw - Vlaamse tuinen spelen onderbenutte rol in milieubeheer VILT, www.vilt.be.
Een citaat hieruit:
“Onze Vlaamse privétuinen kunnen collectief een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van
ecosysteemdiensten en als buffer in tijden van voedselnood. Ze maken immers 8 procent uit van het
Vlaams grondgebied, een oppervlakte bijna zo groot als de oppervlakte bos (11%). Wanneer alle

Vlaamse tuineigenaren dus veranderingen zouden doorvoeren in hun tuinbeheer- en ontwerp, zou de
impact aanzienlijk kunnen zijn. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Valerie Dewaelheyns (KU
Leuven, ILVO). Om alle mogelijkheden te benutten die dit ‘tuincomplex” bieden, moeten echter nog
wat hindernissen worden overwonnen. “Maar dit mag ons er niet van weerhouden om na te denken
over het potentieel”, stelt Dewaelheyns.”
Er wordt gevraagd of het bestuur achter een dergelijk project kan staan, en indien ja, of het bestuur (de
milieudienst) dan ook actie kan ondernemen in samenwerking met andere lokale partners om initiatief
te nemen en een actie op te zetten. Hierbij wordt concreet gedacht aan een bio kwaliteitslabel dat kan
verkregen worden indien privétuinen aan bepaalde criteria voldoen.
De schepen van Natuurbehoud en Leefmilieu antwoordt dat er in de gemeente ook gesensibiliseerd
wordt rond het thema biodiversiteit in tuinen.
Zij verwijst hierbij naar de infosessie, gegeven door VELT, rond milieuvriendelijk onderhoud van
verhardingen, de maandelijkse artikels in Zoeklicht over het pesticidengebruik, de kringloopdagen en
plantenbeurs, en de infoavond “ siertuin zonder gif”, gegeven door een lesgever van Comité Jean Pain.
Dit jaar zal er in april een infosessie van VELT doorgaan rond het thema “teeltplan; een tuin om van te
smullen”, er komt ook een kringloopdag met plantenbeurs waar inwoners nuttige info kunnen krijgen
van de compostmeesters, en in september zal iemand van VELT nog een infosessie geven, maar het
onderwerp daarvan is nog niet gekend.
De doctoraatsthesis waarvan sprake is inderdaad zeer recent, want werd verdedigd op 18/12/14, en
heeft als onderzoeksobjectief de veelheid van functies van de privétuinen in kaart te brengen,
waaronder de bijdrage aan het ecosysteem. Dit is niet direct een project, maar wel een interessante
piste.
De hindernissen waarvan mevr. Dewaelheyns spreekt zijn enerzijds beleidsmatig, meer bepaald het
“private” aspect van de tuinen, en anderzijds een struikelblok waar de tuiniers zelf mee te maken
krijgen. Dewaelheyns ziet oplossingen in tuinadvies en het opstellen van vrijwillige overeenkomsten
rond milieuvriendelijk beheer.
Dit laatste sluit nauw aan bij het voorstel van de vraagsteller i.v.m. een bio kwaliteitslabel voor
privétuinen.
Een kwaliteitslabel vereist echter niet alleen kennis voor het toekennen van dit label, maar ook de
controle nadien, en dit overstijgt de mogelijkheden van de milieudienst. Natuurverenigingen, zoals
bijvoorbeeld VELT, hebben die expertise wel in huis.
Onlangs werd het reglement voor subsidies voor milieu-en natuurverenigingen door de gemeenteraad
goedgekeurd, dit geeft net de mogelijkheid aan dergelijke verenigingen om info rond biodiversiteit aan
particulieren te geven en bovendien gesubsidieerd te worden.
Het bestuur vindt dus dat dit eerder een zaak is voor organisaties en verenigingen die veel meer kennis
en kunde omtrent milieuvriendelijk beheer van een tuin in huis hebben, en ondersteunt deze met
subsidies gaande van 150 tot 950 euro per jaar.

14.

Verslag

Gezien er geen opmerkingen werden gemaakt over de notulen van de vergadering van de
gemeenteraad van 01.12.2014, worden deze notulen conform art. 16 van het huishoudelijk reglement,
als goedgekeurd beschouwd.
Noot: Bij extra nazicht van dit goedgekeurde verslag van 01.12.2014 bleek er echter een materiële
vergissing aan het licht te zijn gekomen in artikel 2 van het besluit nr. 8 ‘Wijziging: vaststelling
woonstvergoeding pastoor Maervoet’. De maandelijkse woonstvergoeding die toegekend wordt
bedraagt uiteraard 550 euro, zoals voorzien in het budget, i.p.v. de vermelde 500 euro.
Het bedrag van de woonstvergoeding betaald door de gemeente Kortenberg vermeld in de notulen van
01.12.2014 wordt dan ook verbeterd in 550 euro.
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