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OPENBARE ZITTING

1.

Motie met betrekking tot de geplande winkelcentra in Brussel en in de Vlaamse Rand

De Raad,
Gelet op de bespreking in de raadscommissie ad hoc d.d. 16/3/2015;
De Kortenbergse gemeenteraad is bezorgd over de mogelijke komst van de geplande winkelcentra in
Brussel en in de Vlaamse Rand (Uplace, Neo en Docks) en de impact ervan op de Kortenbergse
kleinhandel, op de mobiliteit in de regio, op de leef- en luchtkwaliteit in de regio en op het Vlaamse
karakter van onze regio.
1. Op de Kortenbergse kleinhandel: we zijn bezorgd dat de concurrentiedruk van grote winkelcentra
de lokale middenstand kan benadelen en dat de kernversterkende inspanningen van de gemeente
teniet kunnen gedaan worden.
2. Op de mobiliteit in de regio: vandaag de dag heeft het gebied op en rond het noordelijk deel van
de Brusselse Ring al te kampen met ernstige verkeerscongestieproblemen. We vrezen dat de komst
van de geplande winkelcentra de problematiek kan verergeren, en voor meer sluipverkeer kan
zorgen in de ruime omgeving.
3. Op de leef- en luchtkwaliteit in de regio: we zijn bezorgd dat extra verkeer de hoeveelheid fijn stof
in de regio kan verhogen, en de gezondheidsrisico’s kan verhogen.
4. Op het Vlaams karakter van onze regio: we zijn bezorgd dat de komst van grote winkelcentra in
Brussel en in de Vlaamse Rand het Vlaamse karakter van onze regio onder druk kan zetten.
De Kortenbergse gemeenteraad vraagt aan de bevoegde instanties om bij besluitvorming over de
geplande winkelcentra rekening te houden met de vermelde bezorgdheden.
740

2.

Rapportering visum 2e semester 2014: akte name

Art. 166 van het gemeentedecreet bepaalt :
De financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid minstens eenmaal per jaar aan de
gemeenteraad over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van de wettigheid en
regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen.

Hij stelt tegelijkertijd een afschrift van dat rapport ter beschikking van het college van burgemeester
en schepenen en de gemeentesecretaris.
Het gemeentedecreet bepaalt in artikel 160 § 2 dat de voorgenomen financiële verbintenissen
onderworpen zijn aan een voorafgaand visum, voordat enige verbintenis kan worden aangegaan.
De financieel beheerder onderzoekt de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen
verbintenissen. De gemeenteraad bepaalt de nadere voorwaarden waaronder de financieel beheerder de
controle uitoefent.
Gemeenteraad van 4 juni 2007 betreffende definiëring begrip – dagelijks bestuur en gewijzigd in de
gemeenteraad van 3 maart 2008.
Gemeenteraad van 4 juni 2007 betreffende uitsluiten van visumverplichting; waarbij de verrichtingen
van dagelijks bestuur waarvan het bedrag exclusief BTW niet hoger is dan 5.500 euro.
In januari 2008 werd gestart met het viseren van de dossiers.
Er wordt door de financieel beheerder per dossier een verslag opgemaakt.
Er werd intern afgesproken dat het dossier, vooraleer het college een beslissing neemt, overgemaakt
wordt aan de financieel beheerder.
In het 2e semester 2014 werden er 47 positieve visums verleend.
De rapportage werd ter kennisname overgemaakt aan het College op 27.02.2015.
Het overzicht wordt meegestuurd aan de raadsleden.
172.82

3.

Kerkfabrieken: jaarrekening 2014

Gelet op het decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse regering, gewijzigd bij besluit van
14 december 2012, houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de
erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van het Kabinet van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur dd. 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Overwegende dat de jaarrekening 2014 van volgende kerkfabrieken gecoördineerd ingediend werd
door het Centraal Kerkbestuur bij het gemeentebestuur op 19 februari 2015;
Gelet op de individuele jaarrekening 2014 van de verschillende kerkfabrieken van Kortenberg,
Everberg, Erps, Kwerps en Meerbeek;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna Outtier-Vannerem, 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, Marinus van
Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
- onthoudt zich: Axel Degreef
Besluit:
a) Met 23 stemmen voor en 1 onthouding wordt aan de jaarrekening 2014 van kerkfabriek
St.-Amandus-Erps een gunstig advies verleend, met
- in de exploitatie een overschot van 26.472,46 euro
- bij de investeringen een overschot van 2.565,76 euro.
b) Met 23 stemmen voor en 1 onthouding wordt aan de jaarrekening 2014 van kerkfabriek
St.-Martinus en St.-Lodewijk-Everberg een gunstig advies verleend, met
- in de exploitatie een overschot van 435,60 euro
- bij de investeringen geen overschot of tekort.

c) Met 23 stemmen voor en 1onthouding wordt aan de jaarrekening 2014 van kerkfabriek
O.-L.-Vrouw-Kortenberg een gunstig advies verleend, met
- in de exploitatie een overschot van 59.291,18 euro
- bij de investeringen geen overschot of tekort.
d) Met 23 stemmen voor en 1 onthouding wordt aan de jaarrekening 2014 van kerkfabriek
St.-Pieter-Kwerps een gunstig advies verleend, met
- in de exploitatie een overschot van 10.520,33 euro
- bij de investeringen geen overschot of tekort.
e) Met 23 stemmen voor en 1 onthouding wordt aan de jaarrekening 2014 van kerkfabriek
St.-Antonius-Meerbeek een gunstig advies verleend, met
- in de exploitatie een tekort van 659,02 euro
- bij de investeringen een overschot van 85.191,26 euro.
185.3

4.

SOCiAL: goedkeuring meerjarenplan 2015-2019

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het bijgevoegde meerjarenplan 2015-2019 van SOCiAL;
Overwegende dat voldaan wordt aan de evenwichtsvoorwaarden (resultaat op kasbasis en
autofinancieringsmarge);
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, inz. Art. 146-148;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en het Ministerieel Besluit van
1 oktober 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 betreffende de strategische meerjarenplanning
(meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beheers- en beleidscyclus;
Gelet op de omzendbrief BB 2014/4 van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van de
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015 volgens de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de bijgevoegde omzendbrief BB 2013/6 van 7 juni 2013 betreffende de toezichtsprocedures
beleidsrapporten OCMW-verenigingen van publiek recht - aanvulling bij omzendbrief BB 2013/4: de
gemeenteraden keuren het meerjarenplan goed; de raad voor maatschappelijk welzijn heeft daarbij
geen formele rol te vervullen volgens de decretale bepalingen;
Gelet op de bijgevoegde beslissing van de Algemeen Vergadering SOCiAL van 6 januari 2015;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna Outtier-Vannerem, 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, Marinus van
Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2015-2019 van SOCiAL (OCMW-vereniging
Titel VIII; Hoofdstuk I van het OCMW-decreet) goed.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing zal aan de Algemeen Vergadering van SOCiAL en de
provinciegouverneur toegezonden worden.
185.29

5.

SOCiAL: goedkeuring budget 2015

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het bijgevoegde budget 2015 van het OCMW, bevattende de beleidsnota, de financiële nota
en de toelichting;
Overwegende dat het budget 2015 past binnen het meerjarenplan 2015-2019;
Overwegende dat het budget 2015 kadert in het meerjarenplan 2014-2019 en dus geen verhoging
vertoont van de OCMW-bijdragen voor de algemene werking en de dienstverlening;
Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, inz. Art. 149-154;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en het Ministerieel Besluit van
1 oktober 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de omzendbrief BB 2014/4 van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van de
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015 volgens de beleids- en beheerscyclus;
Gelet op de bijgevoegde omzendbrief BB 2013/6 van 7 juni 2013 betreffende de toezichtsprocedures
beleidsrapporten OCMW-verenigingen van publiek recht - aanvulling bij omzendbrief BB 2013/4: de
gemeenteraad neemt kennis van het budget van de vereniging als het past binnen het goedgekeurde
meerjarenplan. Als het budget niet past binnen het meerjarenplan, dan kan de gemeenteraad dat
budget goedkeuren of aanpassen aan het meerjarenplan;
Gelet op de bijgevoegde beslissing van de Algemeen Vergadering SOCiAL van 6 januari 2015;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna Outtier-Vannerem, 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, Marinus van
Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad keurt het budget 2015 van SOCiAL (OCMW-vereniging Titel VIII;
Hoofdstuk I van het OCMW-decreet) goed.
Artikel 2: Afschrift van deze beslissing zal aan de Algemeen Vergadering van SOCiAL en de
provinciegouverneur toegezonden worden.
185.29

6.

Finilek: kapitaalverhoging Publi-T

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finilek;
Gelet op de statuten van Finilek;
Gelet op het feit dat Finilek in naam en voor rekening van de gemeente aandeelhouder is van Publi-T;
Gelet op het reglement van de Algemene Vergadering van Finilek voor het beheer van de participatie
in Publi-T;
Gelet op de aangetekende brief van Finilek van 24 maart 2015 houdende het voorstel om in te tekenen
op de kapitaalverhoging van Publi-T;
Gelet op de toelichting in de motiveringsnota voor de kapitaalverhoging;
Overwegende dat de kapitaalverhoging voor rekening van de gemeente door Finilek wordt
gefinancierd via vreemde middelen (bankfinanciering);
Overwegende dat in het budget geen uitgavekredieten moeten worden voorzien;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:

- stemmen voor: Chris Taes, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna Outtier-Vannerem, 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, Marinus van
Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: Aan Finilek wordt opdracht gegeven voor rekening van de gemeente de kapitaalverhoging
van Publi-T te onderschrijven voor een bedrag van 171.131,79 euro.
Artikel 2: In voorkomend geval, op eenvoudig verzoek van Finilek, een bijkomende waarborg te
stellen voor het voor rekening van de gemeente onderschreven bedrag.
Artikel 3: Dit besluit wordt voor uitvoering onverwijld overgemaakt aan Finilek, p/a Intermixt,
Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.
901

7.

Toelagen raden/instellingen/verenigingen werkingsjaar 2015

Gezien het past onderstaande raden/instellingen/verenigingen te steunen nadat jaarlijks een schriftelijk
verzoek hiertoe wordt gericht aan het gemeentebestuur;
Gelet op de wet van 14.11.1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van
sommige toelagen;
Gelet op de omzendbrief BA 93/03 van 21.04.1993;
Overwegende dat deze toelagen niet nominatief opgenomen zijn in de beleidsnota of de verdeling niet
via een gemeentelijk reglement wordt geregeld;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna Outtier-Vannerem, 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, Marinus van
Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: Voor het jaar 2015 worden volgende toelagen verleend:
Registratiesleutel 070900/64999999

:

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

Registratiesleutel 0959/64930000

:

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

€ 380 Neos
Registratiesleutel 070900/61399999

:

€ 2325 werkgroep beeldende kunsten
€ 2500 Bijkomend bedrag projectsubsidie ontvangen
van provincie op 22/12/2014 en door te storten aan
Werkgroep Beeldende Kunsten

Registratiesleutel 0909/64999999

:

€ 13885,47 Ons Te Huis Brabant (0,71 x 19.557
inwoners)
€ 3342,75 Panal
€ 500 Rode Kruis Kortenberg
€ 124 Ganspoel
€ 124 Klim

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

Raadslid Bart Nevens voegt zich ter zitting.

8.

Convenant betreffende de toeristische werking in de regio Groene Gordel

Gelet op het nieuwe gemeentedecreet;
Gelet op de ondertekening van het convenant Toerisme en Recreatie in de Groene Gordel 2008-2013;
Gelet op de principiële verlenging van het convenant voor het jaar 2014;
Gelet op de vraag van de provincie Vlaams-Brabant om de convenantenregeling 2015-2019 te
ondertekenen;
Overwegende dat de convenantenregeling werd herzien in het kader van het nieuw strategisch
beleidsplan Toerisme voor de Groene Gordel (2014-2019);
Overwegende dat de gemeente per jaar 0,5 € per inwoner, gebaseerd op het inwonersaantal van januari
2014, bij zal dragen en dit gedurende de periode 2015-2019;
Overwegende dat het nodige krediet voorzien is via de actie 1419.001.011.009.001 met als
registratiesleutel 0520/61599999;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, 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, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen
Het convenant met de Provincie Vlaams-Brabant betreffende de toeristische werking in de regio
Groene Gordel, dat integraal deel uitmaakt van dit besluit, wordt ondertekend.
641

9.

Ondersteuning duurzaam bouwadvies voor particulieren tot 31 december 2018

Gelet op de ondertekening van de overeenkomst van vijf jaar tussen het Vlaams gewest en de
provincie Vlaams-Brabant betreffende de structurele onderbouwing van het 'Provinciaal Steunpunt
Duurzaam Wonen en Bouwen op 3 maart 2011';
Gelet op de beslissingen van de deputatie van Vlaams-Brabant van 29 november 2012 en van
28 november 2013 betreffende de toekenning van een provinciale subsidie aan Dialoog vzw voor de
uitvoering van een aantal taken van het 'Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen',
waaronder het geven van duurzaam bouwadvies aan particulieren;
Overwegende dat Dialoog vzw, als kennispartner van het 'Provinciaal Steunpunt Duurzaam Wonen en
Bouwen' kwalitatief en onafhankelijk duurzaam bouwadvies geeft, gebaseerd op de Vlaamse Maatstaf
Duurzaam Bouwen;
Overwegende dat door de financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid en de provincie VlaamsBrabant de particuliere bijdrage voor een duurzaam bouwadvies van maximum 3 uur beperkt is tot
25 euro voor een advies op basis van plannen en 50 euro voor een advies ter plaatse (in de woning van
de bouwheer);
Overwegende dat de gemeente de particuliere bijdrage op zich kan nemen en het duurzaam
bouwadvies gratis aan haar inwoners kan aanbieden;
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, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen
Art.1: De gemeenteraad gaat akkoord om duurzaam bouwadvies gratis aan te bieden aan de inwoners
van de gemeente Kortenberg voor een woning gelegen op het grondgebied van Kortenberg tot 31
december 2018;
Art. 2: De overeenkomst met Dialoog vzw, als partner van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam
Bouwen, betreffende de ondersteuning van duurzaam bouwadvies, wordt goedgekeurd;
Art. 3: De gemeenteraad gaat akkoord met een subsidie van respectievelijk 25 of 50 euro per
bouwadvies voor maximaal 40 bouwadviezen per jaar, het noodzakelijke krediet van 2000 euro zal
voorzien worden op de gemeentelijke begroting actie omschrijving: “Uitvoeren specifieke projecten
i.k.v. het verminderen van de ecologische voetafdruk”, registratiesleutel: 0329/60010000.

10.

Vacant verklaren van een statutaire betrekking van Diensthoofd Algemene Zaken (M/V)
(A1a-A3a) & Werfreserve van één jaar

Gelet op de desbetreffende artikelen van het gemeentedecreet;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad nr. 2 d.d. 05.01.2015 houdende wijziging
personeelsformatie & organogram & aanduiding leden Managementteam;
Gelet op de bepalingen van de rechtspositieregeling (RPR) voor het gemeentepersoneel vastgesteld
door de gemeenteraad d.d. 04.05.2015;
Overwegende dat voor de nieuwe statutaire en contractuele functies aanwervings- en/of
bevorderingsvoorwaarden werden vastgesteld;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 02.06.2014 houdende ambtshalve herplaatsing van
het vast aangestelde statutair personeelslid in een functie van een lagere graad waarbij Karin Dewit als
diensthoofd Algemene Zaken herplaatst werd in de functie van Deskundige Onderwijs;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad nr. 21 d.d. 02.06.2014 houdende vacant verklaren van een
statutaire betrekking van Diensthoofd Algemene Zaken M/V (A1a-A3a) & Werfreserve van één jaar;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad nr. 18 d.d. 03.11.2014 houdende aanstelling diensthoofd
Algemene Zaken (A1a-A3a);

Gelet op de beslissing van het schepencollege nr. 11 d.d. 28.11.2014 houdende vaststelling datum
indiensttreding van Caroline Lammens als diensthoofd AZ, waarbij 20.04.2015 werd voorzien als
datum in dienst;
Gelet op het schrijven d.d. 10.03.2015 waarbij Mevr. Lammens ‘wil afzien van de benoeming van
diensthoofd Algemene Zaken (…) en dit met onmiddellijke ingang’;
Overwegende dat de functie van diensthoofd Algemene Zaken (A1a-A3a) niet langer ingevuld is en er
zo snel mogelijk in een vervanging moet worden voorzien;
Overwegende dat de gemeenteraad de aanstellende overheid is voor functies die deel uitmaken van het
Management Team;
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, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen
Art. 1: Er wordt een statutaire betrekking vacant verklaard voor een diensthoofd Algemene Zaken
(A1a-A3a).
Art. 2: Het schepencollege wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing.
Art. 3: De algemene voorwaarden luiden als volgt :
1. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze
solliciteren;
2. De burgerlijke en politieke rechten genieten;
3. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving
betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van zijn werk;
4. Slagen in een aanwervingsexamen.
Art. 4: De aanwervingsvoorwaarden luiden als volgt: tenminste houder zijn van een getuigschrift van
een masteropleiding in de rechten of gelijkwaardig of gelijkgesteld.
Art. 5: Wat betreft de selectiecriteria wordt er verwezen naar de functiebeschrijving.
Art. 6: Er wordt een werfreserve voorzien voor de duur van één jaar.

11.

Beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW Kortenberg: geïntegreerde financiële dienst
onder leiding van een gemeenschappelijk financieel beheerder

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de bepalingen van het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;
Gelet op het beleidsprogramma 2013-2018 waarin de gemeente onder meer de sterkere samenwerking
tussen het OCMW en de gemeente beoogt door kostenefficiënt te werken, flexibiliteit en productiviteit
te vergroten en de deskundigheid van de medewerkers te verhogen;
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 nr. 3 d.d. 05.01.2015 houdende beheersovereenkomst
tussen gemeente en OCMW Kortenberg;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 04.05.2015 houdende vaststelling van de
functiebeschrijving van financieel beheerder gemeente en OCMW;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 04.05.2015 houdende rechtspositieregeling
gemeentepersoneel: aanpassingen;
Overwegende dat het Gemeentedecreet en het OCMW-decreet een samenwerking mogelijk maken
tussen de gemeente en het OCMW;

Overwegende dat de Vlaamse overheid op allerlei manieren een betere en structurele samenwerking
tussen gemeente en OCMW stimuleert;
Overwegende dat het gemeenschappelijk gebruik van de financieel beheerder moet geregeld worden
via een beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur en het OCMW;
Overwegende dat een integratie van de beide financiële diensten tot een geïntegreerde financiële dienst
onder de leiding van de gemeenschappelijke financieel beheerder, een meerwaarde kan creëren, met
name een efficiëntere inzet van de beschikbare mensen en middelen die leidt tot de mogelijkheid om
meer te specialiseren, makkelijker de continuïteit van de werking te garanderen en in het algemeen de
kwaliteit van de werking van de dienst te verhogen zonder de kostenefficiëntie uit het oog te verliezen;
Gelet op beslissing nr. 04 van het Vast Bureau d.d. 03.10.2014 houdende kennisname en goedkeuring
van de pensioenaanvraag van Julien Van de Steen, financieel beheerder van het OCMW vanaf
01.06.2015;
Gelet op het gunstig advies van het managementteam d.d. 04.05.2015;
Gelet op de besprekingen die over deze aangelegenheden werden gevoerd met de representatieve
vakorganisaties en het protocol van niet-akkoord d.d. 10.04.2015;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Marinus van Greuningen,
Adelia Vandeven, Ilse De Kée
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Mia Brumagne, Axel Degreef
Besluit: Met 22 stemmen voor en 3 onthoudingen
Art. 1: De gemeenteraad beslist om goedkeuring te verlenen aan de beheersovereenkomst tussen de
gemeente en het OCMW betreffende de samenvoeging van de financiële diensten van de gemeente en
OCMW tot een geïntegreerde financiële dienst onder leiding van een gemeenschappelijk financieel
beheerder.
Art. 2: De beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW Kortenberg wordt vastgesteld zoals
gevoegd als bijlage bij dit besluit.

12.

Vaststelling van de functiebeschrijving van financieel beheerder gemeente en OCMW

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 05.01.2015 houdende wijziging Personeelsformatie &
Organigram & aanduiding leden Managementteam;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 04.05.2015 houdende goedkeuring van de
beheersovereenkomst betreffende de samenvoeging van de financiële diensten van gemeente en
OCMW tot een geïntegreerde financiële dienst onder leiding van een gemeenschappelijke financieel
beheerder;
Gelet op de bepalingen van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel vastgesteld door de
gemeenteraad d.d. 04.05.2015;
Overwegende dat in de beheersovereenkomst met het OCMW is voorzien dat de financieel beheerder
van de gemeente ook de taak van financieel beheerder van het OCMW uitvoert;
Overwegende dat de statutaire betrekking van financieel beheerder wordt uitgeoefend door 1VTE voor
gemeente en OCMW samen;
Overwegende dat de Rechtspositieregeling voorziet dat het de bevoegdheid is van de gemeenteraad
om de functiebeschrijving van de decretale graden vast te stellen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Marinus van Greuningen,
Adelia Vandeven, Ilse De Kée

- onthouden zich: Mia Vandervelde, Mia Brumagne, Axel Degreef
Besluit: Met 22 stemmen voor en 3 onthoudingen
Art.1: De gemeenteraad legt de kernresultaten en de competenties vast in een functiebeschrijving voor
de functie van de gemeenschappelijke financieel beheerder gemeente & OCMW.
Art. 2: De functiebeschrijving wordt toegevoegd als bijlage bij dit besluit.

13.

Wijziging Organigram: regularisatie Gesco’s

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad 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 de beslissing van de gemeenteraad nr. 2 d.d. 05.01.2015 houdende wijziging
personeelsformatie & organigram & aanduiding leden managementteam;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het
koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat
gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen werden afgesloten;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad nr. 7 d.d. 26.11.1986 houdende tewerkstelling van
gesubsidieerde contractuelen vanaf 01.01.1987;
Gelet op het besluit van het schepencollege nr. 10 d.d. 19.12.1986 houdende ondertekenen
overeenkomst voor tewerkstelling gesco’s;
Gelet op het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 waarin wordt bepaald dat gesubsidieerde
contractuelen bij lokale besturen geregulariseerd worden;
Gelet op het decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
2015 – gesubsidieerde contractuelen (art. 76) waarbij de Vlaamse regering de nodige machtiging
verleent om het stelsel van de gesco’s te regulariseren of uit te doven;
Gelet op het schrijven van het Departement Werk en Sociale Economie d.d. 10.11.2014 met kenmerk
WSE-AWB-U-2014-00645 betreffende ‘Regularisatie contingentgesco’s KB 474’;
Gelet op het schrijven van de Vlaams Minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport d.d.
08.01.2015 betreffende ‘Regularisatie contingentgesco’s KB 474’ – Principiële goedkeuring Vlaamse
Regering;
Gelet op het besluit van het schepencollege nr. 12 d.d. 20.02.2015 houdende regularisatie
contingentgesco’s KB 474;
Overwegende dat het noodzakelijk is om het organigram aan te passen conform de wetgeving;
Gelet op het gunstig advies van het managementteam d.d. 04.05.2015;
Gelet op de besprekingen die over deze aangelegenheden werden gevoerd met de representatieve
vakorganisaties en het protocol van akkoord d.d. 10.04.2015;
Gelet op de bespreking die zal doorgaan in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het O.C.M.W.
d.d. 06.05.2015;
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, 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, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen

Art. 1: Het organigram zoals toegevoegd in bijlage en deel uitmakend van dit besluit wordt
goedgekeurd.
Art. 2: De functies zoals oorspronkelijk voorzien als Gesco worden nu voorzien als gewone
contractuele functies.

14.

Rechtspositieregeling gemeentepersoneel: aanpassingen

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. 05.01.2015;
Gelet op artikel 75 en 271 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen
arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carensdag en begeleidende maatregelen;
Gelet op de principiële goedkeuring van de Vlaamse regering d.d.19.12.2014 betreffende de
regularisatie van de contingentgesco’s vanaf 1 april 2015;
Gelet op het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 waarin wordt bepaald dat gesubsidieerde
contractuelen bij lokale besturen geregulariseerd zullen worden;
Overwegende dat de raad kan bepalen dat het jaarsalaris van de financieel beheerder van de gemeente
wordt verhoogd met een percentage van maximum 30%, indien deze ook de functie van financieel
beheerder van het OCMW uitoefent;
Overwegende dat de rechtspositieregeling moet worden geactualiseerd conform enkele recente
wetswijzigingen m.n.:
Titel 1: Toepassingsgebied
- art. 2 punt 8
Titel 2: De Loopbaan
- art. 12 §4
- art. 23: Resultaat van de selectie
- art. 39 bis – 40 – 41 – 47 bis: Proeftijd met oog op vaste aanstelling
- art. 80: Evaluatie van de gemeentesecretaris en de financieel beheerder
- art. 93: Vormingsplicht
- art. 108 §1 – §2 – §4: Administratieve anciënniteiten
- art. 120 §2 – 128 – 129 – 130 §1: Bevordering
- art. 134 §2 – 135: Interne Personeelsmobiliteit
- art. 141: Opdrachthouderschap
- art. 146: Waarnemen hogere functie
- art. 152: Herplaatsing contractueel personeelslid
Titel 5: Verlies van hoedanigheid van statutair personeelslid
- art. 157 – 157 bis
- art. 161 bis: Outplacement
Titel 5 bis: De overdracht of terbeschikkingstelling van personeel aan het OCMW
- art. 161 ter – 161 quater
Titel 6: Het salaris
- art. 176 bis: Jaarsalaris financieel beheerder
Titel 7: De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen
- art. 209: Formulier reiskosten
- art. 210 §1 – §3 – §4: Vergoeding reiskosten
- art. 218: Fietsvergoeding
Titel 8: Verloven en afwezigheden
- art. 222 §2: Disponibiliteit

- art. 227 §1 bis: Jaarlijkse vakantiedagen
- art. 230 §2: Feestdagen
- art. 231 §2 & 232 §3: Bevallingsverlof
- art. 236 §2: Ziektecontrole
- art. 237 §1: Ziekteverlof
- art. 245: Disponibiliteit
- art. 254 §1: Onbetaald verlof
- art. 261 §1: Loopbaanonderbreking
- art. 273: Ouderschapsverlof
- art. 290 §3: Schrapping carensdag
Titel 9: Slotbepalingen
- art. 298: Inwerkingtreding
Bijlage IV: Evaluatiecriteria
- Planningsgesprek
Gelet op het aangepast ontwerp van de rechtspositieregeling;
Gelet op het gunstig advies van het managementteam d.d. 04.05.2015;
Gelet op de besprekingen die over deze aangelegenheden werden gevoerd met de representatieve
vakorganisaties en het protocol van niet-akkoord d.d. 10.04.2015;
Gelet op de bespreking die zal doorgaan in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het O.C.M.W.
d.d. 06.05.2015;
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, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen
Art. 1: De rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van Kortenberg wordt vastgesteld zoals
gevoegd als bijlage bij dit besluit.
Art. 2: Dit besluit treedt in werking vanaf de 1e dag van de maand, volgend op de
Gemeenteraadsbeslissing, tenzij wettelijke of reglementaire uitzonderingen.
Art. 3: Een afschrift van dit besluit en het bijhorende dossier wordt verzonden naar de gouverneur van
de provincie Vlaams-Brabant.

15.

Gemeentepersoneel: vastleggen jaarlijkse dag dienstvrijstelling 2016

Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel goedgekeurd door de gemeenteraad op
04.05.2015, waarbij jaarlijks aan het gemeentepersoneel een dag dienstvrijstelling wordt verleend ter
vervanging van een kermisdag;
Overwegende dat de gemeenteraad jaarlijks de dag dienstvrijstelling dient te bepalen;
Gelet op het voorstel van het schepencollege om op 31.10.2016 dienstvrijstelling toe te kennen aan het
gemeentepersoneel en alle gemeentediensten te sluiten op 31.10.2016;
Gelet op de besprekingen die over deze aangelegenheid werden gevoerd met de representatieve
vakorganisaties en het protocol d.d. 10.04.2015 en het overleg tussen gemeente en OCMW;
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, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée

Besluit: Met algemene stemmen
Aan het gemeentepersoneel wordt een jaarlijkse dag dienstvrijstelling toegekend op 31.10.2016. Alle
gemeentediensten zijn gesloten op 31.10.2016.

16.

Arbeidsreglement personeel Gemeentelijk Onderwijs Kortenberg: addendum preventie van
psychosociale risico’s op het werk

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, zoals gewijzigd bij de wet
van 18 december 2002;
Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van
het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;
Overwegende dat een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen het personeel en
het schoolbestuur;
Overwegende dat alle personen die onder gezag arbeid verrichten in het gemeentelijk onderwijs,
moeten worden geïnformeerd over de voorwaarden die op hun arbeidsverhouding van toepassing zijn;
Overwegende dat het decreet rechtspositie en het decreet basisonderwijs voldoende ruimte laten om
lokaal en autonoom concrete afspraken te maken rond rechten en plichten van het personeel en het
schoolbestuur;
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 zoals goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 15 april
2013 aan actualisatie toe is;
Overwegende de besprekingen in het scholenoverleg van de scholengemeenschap Gemeentelijk
Onderwijs Kortenberg;
Gelet op het syndicale overleg dat plaatsvond op 29 april;
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, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen
Het aangepaste arbeidsreglement voor het personeel in het Gemeentelijk Onderwijs van Kortenberg,
als bijlage en integraal deel uitmakend van dit besluit, wordt goedgekeurd. Het arbeidsreglement is
van toepassing op het personeel van scholengemeenschap Gemeentelijk Onderwijs Kortenberg:
- Gemeenteschool “De Regenboog”, Kloosterstraat 10, 3070 Kortenberg
- Gemeenteschool “De Klimop”, Kwerpsebaan 249, 3071 Erps-Kwerps
- Gemeenteschool “De Negensprong”, Annonciadenstraat 1, 3078 Everberg
- Gemeenteschool “De Boemerang”, Alfons Dewitstraat 7 (lager) en Dorpsstraat 182 (kleuter),
3078 Meerbeek.

17.

Gemeentelijk Onderwijs Kortenberg: schoolreglement - aanpassing

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 en 43;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 104 en119;
Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 17 juni 1997 betreffende school
veranderen in de loop van het schooljaar ;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 10 augustus 2001 betreffende
toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs ;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 16 augustus 2002 betreffende
afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs;
Overwegende de bepalingen in het decreet van 6 juni 2008 betreffende het instellen van een rookverbod in
onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding;
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet
opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt;
Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs goedgekeurd op 30 juni 2014
aan actualisatie toe is;
Overwegende dat meer specifieke afspraken worden opgenomen in de afsprakennota en infobrochure;
Gelet op het model van schoolreglement van OVSG;
Gelet op de besprekingen in het scholenoverleg;
Gelet op het overleg in de schoolraad van de verschillende gemeentescholen;
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, 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, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 30 juni 2014 wordt opgeheven.
Artikel 2: Het nieuwe schoolreglement, als bijlage en integraal deel uitmakend van dit besluit, wordt
goedgekeurd.
Artikel 3: De meer specifieke afspraken worden opgenomen in de afsprakennota, die wordt
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 4: Het schoolreglement van Gemeentelijk Onderwijs Kortenberg wordt bij elke inschrijving
van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een
elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.

18.

Aanpassing gebruikersreglement van de bibliotheek wegens overstap naar PBS

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de strategische doelstellingen binnen de meerjarige beleidsnota 2014-2019;
Overwegende dat hierin volgende actie werd opgenomen: actie nr 001.002.005.001, overschakelen
naar het Provinciaal Bibliotheeksysteem, onder het Actieplan nr.001.002.005 Verbeteren van de
interne organisatie voor een optimale dienstverlening;
Overwegende dat in de gemeenteraadszitting van 03 november 2014 de overeenkomst tussen de
gemeente en de provincie werd goedgekeurd;
Overwegende dat de overstap zal plaatsvinden op 15 juni 2015;
Overwegende dat het nodig is het gebruikersreglement van de bibliotheek aan te passen aan het
algemene reglement van het PBS;
Gelet op het gunstig advies van de beheerraad van de bibliotheek in de vergadering van 18 december
2014 om het volledig regelement van het PBS over te nemen vanaf 15 juni 2015;

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, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen
Art. 1 Het in de beslissing van het beheersorgaan dd. 18.12.2015 gebruikersreglement wordt
goedgekeurd
Art.2 Het gebruikersreglement treedt in werking op 15 juni 2015
Art 3 Alle voorgaande reglementen worden opgeheven
Art. 4 Het gebruikersreglement luidt als volgt:
GEBRUIKERSREGLEMENT BIBLIOTHEEK KORTENBERG
Art 1.Toegankelijkheid en openingsuren
De Openbare Bibliotheek van Kortenberg, Dr. V. De Walsplein 30, 3070 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

10.00 u
13.00 u
10.00 u
13.00 u
10.00 u

tot
tot
tot
tot
tot

19.00 u
19.00 u
19.00 u
19.00 u
13.00 u

Art.2. Inschrijving en lidmaatschap
Inschrijving gebeurt na voorlegging van de identiteitskaart. Onder 18 jaar is het lidmaatschap gratis.
Vanaf 18 jaar bedraagt de inschrijving € 5 per jaar. Voor de vervanging van een verloren, gestolen of
beschadigde kaart vraag de bibliotheek € 3. 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.
Het lidmaatschap wordt in één van de aangesloten bibliotheken van het bibliotheeknet betaald en
betekent automatisch het lidmaatschap in alle bibliotheken aangesloten op het bibliotheeknet. Het
lidmaatschap geldt voor 12 maanden en wordt één maal betaald per 12 maanden.
Door zich in te schrijven verklaart de bibliotheekgebruiker zich akkoord met het reglement, waarvan
hij een exemplaar ontvangt bij inschrijving of 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 wordt 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, een kleurenkopie kost € 0,50 per kopie.
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 maximaal 5 reservaties plaatsen voor € 0,80 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 € 2,5
per aanvraag.
Art.9. Uitleentermijnen, verlengingen, aantal exemplaren
Elke bibliotheekgebruiker kan maximaal 15 materialen uitlenen.
Voor alle materialen bedraagt de uitleentermijn 4 weken (28 dagen). Verlengen in de bibliotheek,
telefonisch of online, kan tweemaal voor telkens een periode van 4 weken, voor zover de materialen
niet gereserveerd zijn en de eerste uitleentermijn niet overschreden is.
Art.10. Overschrijden uitleentermijn
Wie de uitleentermijn overschrijdt, betaalt een vergoeding en eventueel de kosten voor de
aanmaningsbrieven. Er worden maximaal 3 gewone aanmaningen gestuurd. Daarna volgt een aanmaning die
aangetekend wordt verstuurd. Het aanrekenen van de vergoeding start op de dag na het verstrijken van de
uitleentermijn en wordt per dag gerekend.
Art.11 Boetes en kosten
Voor alle materialen geldt een vergoeding van € 0,10 per dag per materiaal.
Voor gewone maningsbrieven geldt de kostprijs van de postzegel en voor een aangetekende
maningsbrief zal de kostprijs van de aangetekende zending aangerekend worden.
Art 12 Openstaande schulden
Openstaande schulden kunnen betaald worden aan de betaalautomaat. Er wordt tot maximaal € 5,00
krediet verstrekt. Het debet mag maximaal 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. Het is mogelijk sessies
te reserveren voor de lopende en voor de volgende week. Na 10 minuten verliest men de gehele
gereserveerde tijdsspanne. 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.

19.

Samenwerkingsovereenkomst IGO en gemeente en OCMW Kortenberg betreffende project
FRGE / energielening: afvaardiging leden beleids- en kredietcomité

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, laatst gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012,
inzonderheid artikel 42 en artikel 43;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad te Kortenberg d.d. 3 december 2012 waarbij werd besloten
tot goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst tussen IGO en gemeente Kortenberg
betreffende het project van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE dat sinds
01/01/2015 werd overgenomen door de Vlaamse overheid onder de naam ‘energielening’);
Gelet op de OCMW-raadsbeslissing d.d. 6 februari 2013 inzake de samenwerkingsovereenkomst IGOFRGE (i.k.v. goedkope leningen energiebesparende maatregelen);
Gelet op de email van IGO van 2 maart 2015 met de vraag om een effectief lid en een
plaatsvervangend lid aan te duiden voor het krediet- en beleidscomité;
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor effectief lid;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 25
- Kristien Goeminne bekomt 16 stemmen
- Stef Ryckmans bekomt 8 stemmen
- Aantal blanco-stemmen: 1
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor plaatsvervangend lid;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten:
- Bart Nevens bekomt 15 stemmen
- Willy Trappeniers bekomt 9 stemmen
- Aantal blanco-stemmen: 1
Besluit:
Artikel 1: Met 16 stemmen wordt Kristien Goeminne, wonende Kwikstraat 38 te 3078 Everberg,
aangeduid als effectief lid van het beleids- en kredietcomité.
Artikel 2: Met 15 stemmen wordt Bart Nevens, wonende Prins van Everbergstraat 6 te 3078 Everberg,
aangeduid als plaatsvervangend lid van het beleids- en kredietcomité.
Artikel 3: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan IGO t.a.v. Johan Eyben, De Vunt 17,
3220 Holsbeek.

20.

EcoWerf: goedkeuring agenda en aanstelling vertegenwoordiger Algemene Vergadering van
17 juni 2015

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, en latere
wijzigingen;
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 16 april 2015 voor de Algemene Vergadering van EcoWerf van
17 juni 2015, 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. 19/11/2014
3.
Jaarverslag 2014
* Verslag van de activiteiten
* Jaarrekening per 31/12/2014 – verslag van de commissarisrevisor
* Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels
4.
Verwerking van de resultaten
5.
Decharge bestuurders
6.
Opvraging provinciale bijdrage werkingskosten 2014 – cfr. artikel 15.1 van de statuten
7.
Diversen
Overwegende dat derhalve voor de Algemene Vergadering van 17 juni 2015 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:
Aantal stembiljetten: 25
- Kristien Goeminne bekomt 16 stemmen
- Ann Van de Casteele 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, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
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. 17 juni 2015:
1.
Samenstelling van het bureau
2.
Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 19/11/2014
3.
Jaarverslag 2014
* Verslag van de activiteiten
* Jaarrekening per 31/12/2014 – verslag van de commissarisrevisor
* Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels
4.
Verwerking van de resultaten
5.
Decharge bestuurders
6.
Opvraging provinciale bijdrage werkingskosten 2014 – cfr. artikel 15.1 van de statuten
7.
Diversen
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf d.d. 17 juni 2015, wordt opgedragen
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormeld artikel 1 van onderhavig raadsbesluit, namelijk goedkeuring van alle agendapunten.
Artikel 3: Met 16 stemmen wordt Kristien Goeminne , wonende 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. 17 juni 2015.
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.

21.

Interleuven: goedkeuring agenda Algemene Vergadering van 27 mei 2015

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van het
decreet van de Vlaamse Raad van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de
vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Interleuven;
Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven;
Gelet op de uitnodiging van 26 maart 2015 voor de Algemene Vergadering van Interleuven van
27 mei 2015;
Overwegende dat de agenda van de Algemene Vergadering van Interleuven volgende punten bevat:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering dd. 25.06.2015
3. Verslag over de activiteiten 2014
4. Jaarrekening per 31.12.2014 – verslag van de Commissaris-Revisor
5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor
7. Provinciale bijdrage voor werkingskosten 2015 cfr. art. 14.1 van de statuten
8. Ontslag Renate Hufkens – bestuurder met raadgevende stem. Aanduiding bestuurder met
raadgevende stem binnen de groep van gemeentevennoten met meer dan 30.000 inwoners
9. Aansluiting OCMW Scherpenheuvel-Zichem
10. Diversen;
Overwegende dat aan de gemeenteraad deze agendapunten werden voorgelegd;
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, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de Algemene Vergadering van
27 mei 2015 van Interleuven wordt als volgt vastgesteld:
Goedkeuring van alle agendapunten van de Algemene Vergadering:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering dd. 25.06.2015
3. Verslag over de activiteiten 2014
4. Jaarrekening per 31.12.2014 – verslag van de Commissaris-Revisor
5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor
7. Provinciale bijdrage voor werkingskosten 2015 cfr. art. 14.1 van de statuten
8. Ontslag Renate Hufkens – bestuurder met raadgevende stem. Aanduiding bestuurder met
raadgevende stem binnen de groep van gemeentevennoten met meer dan 30.000 inwoners
9. Aansluiting OCMW Scherpenheuvel-Zichem
10. Diversen;
Artikel 2: Het college wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing en brengt deze ter kennis aan
Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.

Raadslid Jana Nevens verlaat de zitting.

22.

Finilek: goedkeuring agenda Jaarvergadering van 19 juni 2015

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 24 maart 2015 om vertegenwoordigd te zijn op de Jaarvergadering van
Finilek die op 19 juni 2015 plaatsheeft in Technopolis, Technologielaan te 2800 Mechelen;
Overwegende dat de Jaarvergadering van Finilek op 19 juni 2015 volgende agenda heeft:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2014
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2014
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2014 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting)
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
5. 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, Marinus
van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: De agenda van de Jaarvergadering van Finilek op 19 juni 2015:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2014
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2014
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2014 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting)
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
5. Statutaire benoemingen,
wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Jaarvergadering van
de dienstverlenende vereniging Finilek op 19 juni 2015, wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.

Raadslid Jana Nevens voegt zich terug ter zitting.

23.

Iverlek: goedkeuring agenda Algemene Vergadering van 19 juni 2015

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente voor de elektriciteits- en/of gasvoorziening deelneemt aan de
opdrachthoudende vereniging Iverlek;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 9 april 2015 wordt opgeroepen om
deel te nemen aan de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van Iverlek, die op 19 juni 2015
plaatsheeft in Technopolis, Technologielaan 1 te 2800 Mechelen;
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd;
Gelet op het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de
algemene vergadering:
1.
Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2014
2.
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
3.
Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2014

4.
Hernieuwing aanwijzing aardgasdistributienetbeheerder door VREG
5.
Statutaire benoemingen
6.
Statutaire mededelingen.
Gelet op de stemming bij handopsteking over de agenda:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, 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, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: De agenda van de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van de opdrachthoudende
vereniging Iverlek van 19 juni 2015, namelijk:
1.
Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2014
2.
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014 (balans, resultatenrekening,
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
3.
Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2014
4.
Hernieuwing aanwijzing aardgasdistributienetbeheerder door VREG
5.
Statutaire benoemingen
6.
Statutaire mededelingen,
wordt goedgekeurd en aan de vertegenwoordiger wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op
de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat Iverlek op het e-mailadres
intercommunales@eandis.be.

24.

I.W.V.B.: goedkeuring agenda Jaarvergadering van 23 juni 2015

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging “Intercommunale
voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant”, afgekort tot I.W.V.B.;
Gelet op het schrijven van 17 april 2015 waarbij de gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan
de Jaarvergadering der aandeelhouders van I.W.V.B. op 23 juni 2015;
Overwegende dat de Jaarvergadering van I.W.V.B. op 23 juni 2015 volgende agenda heeft:
1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Verslag van de commissaris (lid IBR)
3. a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2014
b. Goedkeuring van de analytische resultatenrekening over het boekjaar 2014
c. Goedkeuring van de voorgestelde verdeling van het resultaat over het boekjaar 2014
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR)
5. Benoemingen
6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers
Varia en mededelingen;
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, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée

Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: De agenda van de Jaarvergadering van I.W.V.B. op 23 juni 2015:
1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Verslag van de commissaris (lid IBR)
3. a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2014
b. Goedkeuring van de analytische resultatenrekening over het boekjaar 2014
c. Goedkeuring van de voorgestelde verdeling van het resultaat over het boekjaar 2014
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR)
5. Benoemingen
6. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers
Varia en mededelingen,
wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Jaarvergadering van
de opdrachthoudende vereniging I.W.V.B.;op 23 juni 2015, wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag af
te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.

25.

Toetreding tot het raamcontract van de Vlaamse Overheid 'Aankoop diverse ICT Producten ten behoeve van de Vlaamse Overheid en de lokale/provinciale besturen'.

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op de artikelen 2, 4° en 15 van de wet
van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten;
Gelet op de principiële beslissing van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 tot gunning via een
beperkte offerteaanvraag van de overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit “Aankoop
diverse ICT-Producten ten behoeve van de Vlaamse overheid en de lokale/provinciale besturen” (zie
document VR PV 2012/44-punt 0095);
Gelet op de in uitvoering van deze beslissing door de ICT-deskundige goedgekeurde
opdrachtdocumenten, inzonderheid:
* de selectieleidraad waar het stelt in punt 2.1: “De Vlaamse Gemeenschap treedt daarbij op:
- enerzijds voor zichzelf (en dus voor de in 2.3.1 bedoelde entiteiten);
- anderzijds ook als aankoop/opdrachtencentrale in de zin van artikel 2, 4° van de Wet van 15 juni
2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
voor de in 2.3.2 vermelde aanbestedende overheden welke krachtens artikel 15 van de voormelde Wet
van 15 juni 2006, bij afname vrijgesteld zijn van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te
volgen”;
* de selectieleidraad waar het stelt in punt 2.3.2 : “Klanten die geen deel uitmaken van het Bestuur:
- lokale en provinciale besturen zoals hierna omschreven:
- de gemeenten en de districten;
- de provincies;
- de andere gemeentelijke en provinciale instellingen, met inbegrip van de verenigingen zonder
winstoogmerk waarin één of meer gemeenten of de provincies minstens de helft van de stemmen in
één van de beheersorganen heeft of de helft van de financiering voor haar rekening neemt;
- de verenigingen van provincies en gemeenten, bedoeld in de wet van 22 december 1986 betreffende
de intercommunales, en de samenwerkingsvormen zoals geregeld in het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking;
- de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna OCMW's te noemen, en de verenigingen,
bedoeld in Titel VIII van het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn van 19 december 2008;
Gelet op het basiscontract waar het stelt (punt 1): “De entiteiten binnen het hoger vermelde
klantenbereik (zie rubriek “4 Klantenbereik”) kunnen vrij afnemen van deze Overeenkomst, maar
blijven ook volledig vrij om deze diensten ook via andere kanalen af te nemen (non-exclusiviteit voor
de ICT-Dienstverlener)”;

Randmelding:
Op basis van
latere
bijkomende
info van de
commissarisrevisor beslist
de
gemeenteraad
zich te
onthouden bij
punt 3 van de
agenda van de
Jaarvergaderi
ng van IWVB
op 23.06.2015.
Gedaan te
Kortenberg
op
01.06.2015.
De voorzitter –
C.Taes
De secretaris –
P.Lebrun

Gelet op het basiscontract waar het stelt (punt 6): “Het Bestuur oefent de overkoepelende leiding van
en het overkoepelend toezicht op de uitvoering van de opdracht uit, terwijl een Klant enkel de leiding
van en het toezicht op de uitvoering van een door die Klant geplaatste Werkaanvraag uitoefent. In de
Overeenkomst wordt duidelijk aangegeven wie (Bestuur of Klant) welke beslissing kan nemen”;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 waarbij voornoemde opdracht
wordt gegund aan RealDolmen NV met maatschappelijke zetel te 1654 Huizingen, A. Vaucampslaan
42;
Overwegende dat voornoemde opdracht van de Vlaamse Gemeenschap “Aankoop diverse ICTProducten ten behoeve van de Vlaamse overheid en de lokale/provinciale besturen” een
raamovereenkomst is met één dienstverlener en de Vlaamse Gemeenschap hierbij optreedt als
opdrachtencentrale in de zin van artikelen 2,4° en 15 van de wet van 15 juni 2006;
Overwegende dat de gemeente van de mogelijkheid tot afname van de raamovereenkomst via de
opdrachtencentrale kan gebruik maken waardoor zij krachtens artikel 15 van de wet van 15 juni 2006
is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren;
Overwegende dat het aangewezen is dat de gemeente gebruik maakt van de opdrachtencentrale om
volgende redenen:
- de in de opdrachtencentrale voorziene ICT-Producten voldoen aan de behoefte van het bestuur;
- het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en geld betekent;
- de Vlaamse overheid beschikt over know-how of technische expertise inzake de aankoop van diverse
ICT-Producten door aanbestedende overheden;
Overwegende dat de gemeente niet verplicht is tot afname van producten en/of diensten;
Overwegende dat de nodige budgetten beschikbaar zijn;
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, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeente doet beroep op de opdrachtencentrale van de Vlaamse Gemeenschap voor
aankoop van diverse ICT-Producten aangeboden via de raamovereenkomst “Aankoop van diverse
ICT-Producten ten behoeve van de Vlaamse overheid en lokale/provinciale besturen” (Bestek nr. e-IB2013-086).
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering.

26.

Toetreding tot het raamcontract van de stad Brugge ‘ICT-opdrachtencentrale met
verschillende percelen (ICT-producten en diensten ten behoeve van de lokale/provinciale
besturen)’.

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op de artikelen 2, 4° en 15 van de wet
van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten;
Gelet op de principiële beslissing van de gemeenteraad van Brugge van 27 maart 2014 betreffende de
deelname, de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de ICT Opdrachtencentrale van de stad
Brugge;
Overwegende dat de selectieleidraad hierbij stelt "dat de stad Brugge daarbij optreedt:
- enerzijds voor zichzelf;
- anderzijds ook als aankoop/opdrachtencentrale in de zin van artikel 2, 4° van de Wet van 15 juni
2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
voor de in 2.3.2 vermelde aanbestedende overheden welke krachtens artikel 15 van de voormelde Wet

van 15 juni 2006, bij afname vrijgesteld zijn van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te
volgen”;
Overwegende dat de voornoemde opdracht van de stad Brugge “Aankoop diverse ICT-Producten en
diensten ten behoeve van de Vlaamse overheid en de lokale/provinciale besturen” een
raamovereenkomst is met één dienstverlener en de stad Brugge treedt hierbij op als opdrachtencentrale
in de zin van artikelen 2,4° en 15 van de wet van 15 juni 2006;
Overwegende dat de gemeente van de mogelijkheid tot afname van de raamovereenkomst via de
opdrachtencentrale gebruik kan maken waardoor zij krachtens artikel 15 van de wet van 15 juni 2006
is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren;
Overwegende dat het is aangewezen dat de gemeente gebruik maakt van de opdrachtencentrale om
volgende redenen:
Overwegende dat de in de opdrachtencentrale voorziene ICT-Producten en diensten voldoen aan de
behoefte van het bestuur;
Perceel 1 - Desktop hardware: Realdolmen
Perceel 2 - Software: Realdolmen
Perceel 3a - Consultancy productondersteuning: Realdolmen
Perceel 3b - Consultancy softwareondersteuning: Cronos
Perceel 4 - Beamers: Realdolmen
Perceel 5a - Netwerkcomponenten: Newtel
Perceel 5b - Securitycomponenten: Telenet
Perceel 6 - Glasvezel outdoor: Fabricom
Perceel 7 - Indoor netwerkbekabeling: Jacops
Perceel 8 - Glasvezelapparatuur: 6x International
Perceel 9 - Servers en storage: Realdolmen
Perceel 10 - Vorming: Realdolmen
Perceel 11 - GIS: Realdolmen
Perceel 12 - Apple: Switch
Perceel 13 – Draadloos netwerk: NextiraOne
Perceel 15 – Telecom en netwerkverbindingen: Belgacom
Perceel16 – Midoffice: Cronos
Overwegende dat het bestuur zelf geen gunningsprocedure moet voeren wat een besparing aan tijd en
geld betekent;
Overwegende dat de stad Brugge beschikt over know-how of technische expertise inzake de aankoop
van diverse ICT-Producten en diensten door aanbestedende overheden;
Overwegende dat de gemeente niet verplicht is tot afname van producten en/of diensten;
Overwegende dat de nodige budgetten beschikbaar zijn;
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, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeente doet beroep op de opdrachtencentrale van de stad Brugge voor aankoop van
diverse ICT-Producten en diensten aangeboden via de raamovereenkomst “ICT-opdrachtencentrale
met verschillende percelen (ICT-producten en diensten ten behoeve van de lokale/provinciale
besturen)”.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering.

27.

Toetreding tot het raamcontract van de provincie Vlaams-Brabant ‘Levering, installatie,
systeemintegratie en onderhoudscontract rond de server-, virtualisatie-, datacenter, storageen netwerksystemen’.

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 25;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 2;
Gelet op het besluit van de Provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant van 23 oktober 2012
waarbij goedkeuring wordt verleend aan de gunningsprocedure volgens bestek
“INF/1210/raamcontract_servers_2013” voor de “Levering, installatie, systeemintegratie en
onderhoudscontract rond de server-, virtualisatie-, datacenter, storage- en netwerksystemen voor het
provinciebestuur Vlaams-Brabant” volgens een onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking op Europees niveau;
Gelet op het feit dat hierdoor alle provinciale en aan de provincie Vlaams-Brabant gerelateerde
diensten, zoals autonome provinciebedrijven en overheden binnen Vlaams-Brabant de mogelijkheid
hebben om de aangeboden apparatuur en diensten aan dezelfde voorwaarden te krijgen als het
provinciebestuur Vlaams-Brabant;
Gelet op het besluit van de deputatie Vlaams-Brabant van 1 augustus 2013 waarbij de voornoemde
opdracht voor een periode van 4 jaar wordt gegund aan de firma Simac;
Overwegende dat de gemeente Kortenberg gebruik kan maken van dit raamcontract waardoor zij is
vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren wat een besparing aan
tijd en geld betekent;
Overwegende dat het provinciebestuur over een grotere technische expertise beschikt voor het voeren
van een dergelijke gunningsprocedure en dat de schaalgrootte van het provinciebestuur toelaat om
gunstiger voorwaarden te bekomen dan mogelijk is op het niveau van het gemeentebestuur;
Overwegende dat de behoeftes van het bestuur voldoende overeen stemmen met de bepalingen in het
bestek;
Gelet op het feit dat er een regelmatige vervanging moet gebeuren van het ICT-materiaal om de
continuïteit van de dienstverlening te waarborgen;
Overwegende dat de gemeente niet verplicht is tot afname van producten en/of diensten;
Overwegende dat de nodige budgetten beschikbaar zijn;
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, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeente doet beroep op de raamovereenkomst van de provincie Vlaams-Brabant voor
opdrachten in het kader van ‘Levering, installatie, systeemintegratie en onderhoudscontract rond de
server-, virtualisatie-, datacenter, storage- en netwerksystemen’.
Artikel 2: Opdrachten in het kader van dit raamcontract worden rechtstreeks door het bestuur betekend
aan de firma Simac ICT België, KMO Zonde Guldendelle, Arthur De Coninckstraat 5 te 3070
Kortenberg, en dit zonder verdere betrokkenheid noch aansprakelijkheid van het provinciebestuur.

Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering.

28.

Toetreding tot het raamcontract van de Vlaamse Overheid Strategische ICT consultancy.

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op de artikelen 16 en 65/29 van de
wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, in het
bijzonder de artikels 4 en 5;
Gelet op artikel 5 van het besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2008 tot vaststelling van
de regels voor het beheer van de DAB ICT en tot regeling van de bevoegdheden van en de delegatie
aan de ICT-manager, in samen lezing met artikel 13 van het besluit van de Vlaamse regering van
10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de
departementen van de Vlaamse ministeries;
Gelet op de beslissing van de ICT-manager van 30 september 2013 tot principiële uitvoering van de
opdracht en houdende goedkeuring van het bestek;
Gelet op het bestek nr. e-IB-2013-136 goedgekeurd op 30 september 2013;
Gelet op het besluit van de ICT-manager van 13 februari 2014 houdende gemotiveerde
gunningsbeslissing:
De “Raamovereenkomsten strategische ICT consultancy voor de Vlaamse overheid
en de provinciale en lokale besturen in Vlaanderen” worden gegund aan:
- wat betreft PERCEEL 1 “Toegang tot standaard researchrapporten en deelname aan netwerkevents
(informatie en netwerking)” aan de firma Gartner Belgium BVBA met ondernemingsnummer
0467.335.013 en maatschappelijke zetel te L. Da Vincilaan 11, 1930 Zaventem;
- wat betreft PERCEEL 2 “Leveren van maatwerkadvies en analyses op strategisch niveau (strategisch
advies)” aan de firma PWC Enterprise Advisory CVBA met ondernemingsnummer 0415.622.333 en
maatschappelijke zetel te Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe;
- wat betreft PERCEEL 3 “Inhoudelijke en financiële benchmarking van ICT-goederen en -diensten
(benchmarking)” aan de firma Gartner Belgium BVBA met ondernemingsnummer 0467.335.013 en
maatschappelijke zetel te L. Da Vincilaan 11, 1930 Zaventem;
Overwegende dat voornoemde opdracht van de Vlaamse Gemeenschap een raamovereenkomst is en
de Vlaamse Gemeenschap hierbij optreedt als opdrachtencentrale in de zin van artikelen 2,4° en 15
van de wet van 15 juni 2006;
Overwegende dat de gemeente van de mogelijkheid tot afname van de raamovereenkomst via de
opdrachtencentrale kan gebruik maken waardoor zij krachtens artikel 15 van de wet van 15 juni 2006
is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren;
Overwegende dat het aangewezen is dat de gemeente gebruik maakt van de opdrachtencentrale om
volgende redenen:
- de in de opdrachtencentrale voorziene ICT-Producten voldoen aan de behoefte van het bestuur;
- het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en geld betekent;
- de Vlaamse overheid beschikt over know-how of technische expertise inzake de aankoop van diverse
ICT-Producten door aanbestedende overheden;
Overwegende dat de gemeente niet verplicht is tot afname van producten en/of diensten;
Overwegende dat de nodige budgetten beschikbaar zijn;
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, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée

Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeente doet beroep op de opdrachtencentrale van de Vlaamse Gemeenschap voor
Strategische ICT consultancy aangeboden via de “Raamovereenkomsten strategische ICT consultancy
voor de Vlaamse overheid en de provinciale en lokale besturen in Vlaanderen” (Bestek nr. e-IB-2013136).
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering.

29.

Aankoop frontmaaier. goedkeuring lastvoorwaarden 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 het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB);
Gelet op de CODEX over het welzijn op het werk (CODEX);
Gelet op het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI);
Gelet op het KB van 12.08.1993 gewijzigd bij het KB van 17.06.1997, 04.05.1999 en 28.08.2002
betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen;
Gelet op het KB van 12.08.2008 tot uitvoering van de richtlijn 2006/42/EG van het Europees
parlement en de Raad betreffende machines (Europese Machine Richtlijn);
Gelet op het KB van 06.03.2002 tot uitvoering van de richtlijn 2000/14/EG van de Raad van de
Europese Gemeenschappen inzake de geluidsemissie in het milieu door materiaal voor gebruik
buitenshuis;
Gelet op het technisch reglement (voorschriften voor voertuigen) en aan de Belgische wegcode;
Gelet op het MB van 07.05.1999 inzake signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de
openbare weg;
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Aankoop Frontmaaier” een bestek
werd opgemaakt;
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “Aankoop Frontmaaier” wordt
geraamd op € 45.000 incl. btw;
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het budget dat voorzien is op actie 1419/001/004/007/002/010 met registratiesleutel
0680/23000000;
Gelet op het visum nr. 2015/31 van 28 april 2015 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, 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, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met en de raming voor de opdracht met als
voorwerp “Aankoop Frontmaaier 2015”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de

overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming
bedraagt € 45.000 incl. btw.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden op artikel
1419/001/004/007/002/010 met registratiesleutel 0680/23000000.

30.

Aankoop armklepelmaaier: 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 het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB);
Gelet op de CODEX over het welzijn op het werk (CODEX);
Gelet op het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI);
Gelet op het KB van 12.08.1993 gewijzigd bij het KB van 17.06.1997, 04.05.1999 en 28.08.2002
betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen;
Gelet op het technisch reglement (voorschriften voor voertuigen) en aan de Belgische wegcode;
Gelet op het KB van 12.08.2008 tot uitvoering van de richtlijn 2006/42/EG van het Europees
parlement en de Raad betreffende machines (Europese Machine Richtlijn);
Gelet op het KB van 05.05.1995 gewijzigd bij het KB van 06.12.2005 tot uitvoering van richtlijn
89/392/EEG, gewijzigd bij de richtlijnen 91/368/EEG en 93/44/EEG (gecoordineerd als de Europese
richtlijn 98/37/EG) van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de onderlinge aanpassing
van de wetgeving van de lidstaten betreffende machines (Europese Machine Richtlijn);
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Armklepelmaaier” een bijzonder bestek werd
opgesteld door de Dienst Algemene Zaken;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 160.000 incl. btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de algemene offerteaanvraag;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op actie 1419/001/007/002/009 met
registratiesleutel 020020/24300000;
Gelet op het visum nr. 2015/27 van de financieel beheerder van 15.04.2015;
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, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht
“Armklepelmaaier”, opgesteld door de Dienst Algemene Zaken. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene
aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en
diensten. De raming bedraagt € 132.231,40 excl. btw of € 160.000,00 incl. 21% btw.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de algemene offerteaanvraag.
Artikel 3: Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Artikel 4: De uitgave voor deze opdracht is voorzien op actie 1419/001/007/002/009 met
registratiesleutel020020/24300000.

31.

Keuring brandblusapparaten: 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;
Overwegende dat er door de dienst Algemene Zaken een bestek werd opgemaakt betreffende de
keuring en desgevallend de vervanging of het bijvullen van brandblusapparaten voor de gemeentelijke
gebouwen;
Overwegende dat de uitgave geraamd wordt op 16.500 euro exclusief btw per jaar en dat derhalve
voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking;
Overwegende dat de opdracht zal gegund worden vanaf kennisgeving van de gunning tot en met
31 december 2018;
Overwegende dat het nodige krediet voorzien is op:
Actie 1419/001/004/001/001 met registratiesleutel 11903/60103000
Actie 1419/001/009/001/001 met registratiesleutel 0990/61030010
Actie 1419/001/016/005/001 met registratiesleutel 820/61030010
Actie 1419/001/002/007/001 met registratiesleutel 0703/61030010
Actie 1419/001/014/004/010 met registratiesleutel 070910/60103000
Actie 1419/001/014/001/010 met registratiesleutel 070920/60103000
Actie 1419/001/014/004/010 met registratiesleutel 070930/60103000
Actie 1419/001/016/003/002 met registratiesleutel 0870/6013000
Actie 1419/001/016/004/004 met registratiesleutel 80045/6010300
Actie 1419/001/014/004/010 met registratiesleutel 070910/60103000
Actie 1419/001/014/004/010 met registratiesleutel 070940/60103000
Actie 1419/001/014/004/010 met registratiesleutel 0729/60103000
Actie 1419/001/014/004/010 met registratiesleutel 074010/60103000
Actie 1419/001/014/004/010 met registratiesleutel 074020/60103000
Actie 1419/001/014/004/010 met registratiesleutel 0705/6013000
Actie 1419/001/014/004/010 met registratiesleutel 074030/60103000
Actie 1419/001/014/004/010 met registratiesleutel 074050/60103000
Actie 1419/001/014/004/010 met registratiesleutel 074070/60103000
Actie 1419/001/014/004/010 met registratiesleutel 074080/60103000
Actie 1419/001/014/004/010 met registratiesleutel 075010/60103000
Actie 1419/001/014/004/010 met registratiesleutel 075020/60103000
Actie 1419/001/014/004/010 met registratiesleutel 075030/60103000
Actie 1419/001/014/004/010 met registratiesleutel 075040/60103000
Actie 1419/001/014/004/010 met registratiesleutel 075050/60103000
Actie 1419/001/014/004/010 met registratiesleutel 075060/60103000
Actie 1419/001/016/003/002 met registratiesleutel 0780/6010300
Actie 1419/001/016/004/004 met registratiesleutel 080010/60103000
Actie 1419/001/016/004/004 met registratiesleutel 80020/6010300
Actie 1419/001/016/004/004 met registratiesleutel 080030/6010300
Actie 1419/001/016/004/004 met registratiesleutel 80040/60103000
Actie 1419/001/016/004/004 met registratiesleutel 80045/60103000

Actie 1419/001/004/001/001 met registratiesleutel 079000/60103000
Actie 1419/001/009/007/001 met registratiesleutel 020010/60104000
Gelet op het visum nr. 2015/32 van de financieel beheerder van 28 april 2015;
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, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: Het bestek betreffende de opdracht voor de keuring en desgevallend de vervanging en
hervulling van brandblusapparaten in de gemeentelijke gebouwen wordt goedgekeurd. De opdracht
loopt vanaf kennisgeving van de gunning aan de aannemer tot en met 31 december 2018 en wordt
geraamd op 16.500 euro exclusief btw per jaar.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3: het nodige krediet is voorzien op:
Actie 1419/001/004/001/001 met registratiesleutel 11903/60103000
Actie 1419/001/009/001/001 met registratiesleutel 0990/61030010
Actie 1419/001/016/005/001 met registratiesleutel 820/61030010
Actie 1419/001/002/007/001 met registratiesleutel 0703/61030010
Actie 1419/001/014/004/010 met registratiesleutel 070910/60103000
Actie 1419/001/014/001/010 met registratiesleutel 070920/60103000
Actie 1419/001/014/004/010 met registratiesleutel 070930/60103000
Actie 1419/001/016/003/002 met registratiesleutel 0870/6013000
Actie 1419/001/016/004/004 met registratiesleutel 80045/6010300
Actie 1419/001/014/004/010 met registratiesleutel 070910/60103000
Actie 1419/001/014/004/010 met registratiesleutel 070940/60103000
Actie 1419/001/014/004/010 met registratiesleutel 0729/60103000
Actie 1419/001/014/004/010 met registratiesleutel 074010/60103000
Actie 1419/001/014/004/010 met registratiesleutel 074020/60103000
Actie 1419/001/014/004/010 met registratiesleutel 0705/6013000
Actie 1419/001/014/004/010 met registratiesleutel 074030/60103000
Actie 1419/001/014/004/010 met registratiesleutel 074050/60103000
Actie 1419/001/014/004/010 met registratiesleutel 074070/60103000
Actie 1419/001/014/004/010 met registratiesleutel 074080/60103000
Actie 1419/001/014/004/010 met registratiesleutel 075010/60103000
Actie 1419/001/014/004/010 met registratiesleutel 075020/60103000
Actie 1419/001/014/004/010 met registratiesleutel 075030/60103000
Actie 1419/001/014/004/010 met registratiesleutel 075040/60103000
Actie 1419/001/014/004/010 met registratiesleutel 075050/60103000
Actie 1419/001/014/004/010 met registratiesleutel 075060/60103000
Actie 1419/001/016/003/002 met registratiesleutel 0780/6010300
Actie 1419/001/016/004/004 met registratiesleutel 080010/60103000
Actie 1419/001/016/004/004 met registratiesleutel 80020/6010300
Actie 1419/001/016/004/004 met registratiesleutel 080030/6010300
Actie 1419/001/016/004/004 met registratiesleutel 80040/60103000
Actie 1419/001/016/004/004 met registratiesleutel 80045/60103000
Actie 1419/001/004/001/001 met registratiesleutel 079000/60103000
Actie 1419/001/009/007/001 met registratiesleutel 020010/60104000

32.

Netvernieuwing waterleiding I.W.V.B., Vogelenzangstraat: goedkeuring

Gelet op de schepencollegebeslissing d.d. 13.02.2015 waarbij de offerte van de I.W.V.B. voor het
vernieuwen van het waterleidingnet in de Vogelenzangstraat werd goedgekeurd voor een bedrag van
243.172,29 euro (excl. btw) of 294.238,47 euro (incl. BTW) en valt volledig ten laste van de
gemeente;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 07.02.2011 betreffende het toewijzen van het project
‘Riolerings- en asfalteringswerken in verschillende straten, o.a. Vogelenzangstraat (deel)’met inbegrip
van de nodige afkoppelingen langsheen het tracé aan nv. Aquafin, Dijkstraat 8 te 2830 Aartselaar, via
de formule van prefinanciering;
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, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen
De offerte van I.W.V.B voor de netvernieuwing in de Vogelenzangstraat, d.d. 22 augustus 2013, wordt
goedgekeurd.
De kostprijs wordt geraamd op 243.172,29 € excl. btw of 294.238,47 € incl. btw en valt volledig ten
laste van de gemeente Kortenberg.
In tegenstelling tot wat vermeld werd in de schepencollegebeslissing d.d. 13.02.2015 zal de betaling
gebeuren volgens de modaliteiten betreffende prefinanciering opgenomen in de overeenkomst
“Concessie van openbare dienst m.b.t. het beheer en de uitbouw van
rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Kortenberg” en ‘Addendum 1 aan de Concessieovereenkomst
van openbare dienst inzake rioolwater-infrastructuurbeheer voor de gemeente Kortenberg dd.
23/05/2007’.
Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan I.W.V.B.

33.

Vernieuwen openbare verlichting Vogelenzangstraat: goedkeuring

Gelet op de schepencollegebeslissing d.d. 13.02.2015 waarbij de offerte van Iverlek, d.d. 10.10.2014,
voor het ondergronds brengen van het laagspanningsnet en het vernieuwen van de openbare
verlichting in de Vogelenzangstraat en gedeelte Vierhuizenstraat werd goedgekeurd voor een bedrag
75.280,67 euro BTW excl. of 91.089,60 euro BTW incl. en valt volledig ten laste van de gemeente;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 07.02.2011 betreffende het toewijzen van het project
‘Riolerings- en asfalteringswerken in verschillende straten, o.a. Vogelenzangstraat (deel)’met inbegrip
van de nodige afkoppelingen langsheen het tracé aan nv. Aquafin, Dijkstraat 8 te 2830 Aartselaar, via
de formule van prefinanciering;
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, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen
De offerte van Iverlek, Aarschotsesteenweg 58 te 3012 Leuven voor het ondergronds brengen van het
laagspanningsnet en het vernieuwen van het OV-net in de Vogelenzangstraat, d.d. 10 oktober 2014,
wordt goedgekeurd.
De kostprijs wordt geraamd op 75.280,67 € excl. btw of 91.089,60 € incl. btw en valt volledig ten laste
van de gemeente Kortenberg.

In tegenstelling tot wat vermeld werd in de schepencollegebeslissing d.d. 13.02.2015 zal de betaling
gebeuren volgens de modaliteiten betreffende prefinanciering opgenomen in de overeenkomst
“Concessie van openbare dienst m.b.t. het beheer en de uitbouw van
rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Kortenberg” en ‘Addendum 1 aan de Concessieovereenkomst
van openbare dienst inzake rioolwater-infrastructuurbeheer voor de gemeente Kortenberg dd.
23/05/2007’.
Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan Iverlek.

34.

Kennisname briefwisseling

a) de gemeenteraad neemt kennis van het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven met als
onderwerp Taes/Soens;
b) de gemeenteraad neemt kennis van de brief van Victor Soens, Acacialaan 4A te 1853 Grimbergen,
met bijlagen d.d. 02.03.2015 met referentie Taes184 ivm Verklaringen, brief van 24.2.2015 postdatum
27.2.15 ontvangst 2.3.15 buiten datum van 28 feb 2015 ref AZ/PW/505.5 – gericht aan het kabinet van
de secretaris;
c) de gemeenteraad neemt kennis van de brief van Victor Soens, Acacialaan 4A te 1853 Grimbergen,
met bijlagen d.d. 13.02.2015 met referentie Rvs33 ivm Adv. Derveaux – gericht aan het college van
burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraadsleden;
d) de gemeenteraad neemt kennis van de brief van Victor Soens, Acacialaan 4A te 1853 Grimbergen,
met bijlagen d.d. 21.02.2015 met referentie Taes172 – gericht aan het kabinet van de secretaris;
e) de gemeenteraad neemt kennis van de brief van Victor Soens, Acacialaan 4A te 1853 Grimbergen,
met bijlagen d.d. 21.02.2015 met referentie Taes179 ivm verklaringen – gericht aan het kabinet van de
secretaris;
f) de gemeenteraad neemt kennis van de brief van Victor Soens, Acacialaan 4A te 1853 Grimbergen,
met bijlagen d.d. 13.02.2015 >> 17.02.2015 met referentie Taes156 – gericht aan het kabinet van de
secretaris;
g) de gemeenteraad neemt kennis van de brief van Victor Soens, Acacialaan 4A te 1853 Grimbergen,
met bijlagen d.d. 13.02.2015 met referentie Taes156 – gericht aan het kabinet van de secretaris;
h) de gemeenteraad neemt kennis van de brief d.d. 13.02.2015 ontvangen op 17.03.2015 van Victor
Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, met referentie (Taes145) ivm Verklaring - gericht aan de
burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden;
Alle brieven kunnen gelezen worden op het intranet of liggen ter inzage op het secretariaat.

35.

Stand van zaken onderzoek markt

De schepen van Lokale Economie geeft toelichting over de stand van zaken inzake het onderzoek van
de markt.
Het bestuur gaf al aan in het beleidsplan de markt voor iedereen toegankelijk te willen maken, ook de
tweeverdieners van Kortenberg. Zij hebben immers niet de kans om deel te nemen aan dit sociaal
gebeuren. Tevens werd al aangegeven dat het bestuur de markt zou willen verruimen. Zo zouden ook
de lokale economie en de verenigingen hun graantje kunnen meepikken op de marktdag. Dit betekent
wel dat de marktdag mogelijk kan verschoven worden. Het bestuur wenst dit niet op eigen houtje te
beslissen en organiseert daarom, zoals beloofd in het beleidsplan, een onderzoek. Op deze manier wil

zij zich ervan vergewissen dat er in de gemeente een draagvlak is voor de reorganisatie van de
marktdag.
In juni zal er in zoeklicht een enquête gehouden worden. Ook zal de enquête online beschikbaar zijn.
Elke inwoner krijgt de gelegenheid om zich hierover uit te spreken.

In uitvoering van art. 22 van het Gemeentedecreet werden volgende punten toegevoegd aan de agenda:
de punten 35/1 tot en met 35/3 op vraag van Marinus van Greuningen namens de KNV-fractie;
punt 35/4 op vraag van Mia Vandervelde namens de Groen-fractie;

35/1. Stand van zaken Vierhuizenstraat
De afgelopen weken zijn verschillende inwoners van de Vierhuizenstraat, daar waar er plannen zijn
om de straat te verbreden, bezocht door een onderhandelaar van Aquafin. Deze polst, in opdracht van
het bestuur, bij de bewoners van de straat of zij bereid zijn een deel van hun eigendom af te staan in
het kader van deze plannen.
Men vraagt of er al duidelijkheid is over hoeveel bewoners positief hebben gereageerd op deze
grondafstand. Tevens wil men weten welke verdere stappen er zullen ondernomen worden naar
aanleiding van het resultaat van deze onderhandelingsronde.
De schepen van Openbare Werken bevestigt dat er inderdaad door Aquafin een bemiddelaar werd
aangesteld om ter plaatse navraag te doen naar de bereidheid van de inwoners tot grondafstand.
Er bestaat echter vandaag nog geen duidelijkheid over hoeveel inwoners er positief hebben
gereageerd. De bevraging is immers nog niet afgelopen. Een aantal inwoners waren niet beschikbaar
en, met hen werd een afspraak gemaakt.
Omdat de bevraging nog niet is afgerond, kunnen er nog geen uitspraken gedaan worden betreffende
de te ondernemen stappen naar aanleiding van het resultaat van de bevraging.

35/2. Gemeentelijke persinformatie naar de media m.b.t. het te verbreden deel van de
Vierhuizenstraat
Volgens verschillende bronnen in de media, o.a. Rob TV, zijn deze door verantwoordelijken van het
bestuur geïnformeerd dat de verbreding van een deel van de Vierhuizenstraat gekoppeld zal worden
aan de reeds geplande rioleringswerken in dit deel van de straat.
Deze berichten zijn dan ook op die manier in de pers verschenen. Men vraagt hoe het mogelijk is dat
deze verkeerde informatie aan de pers werd verstrekt, wie verantwoordelijk is voor het verstrekken
van deze informatie en of dit bewust werd gedaan. Men wil ook weten waarom het bestuur niet
publiekelijk gereageerd heeft op de foutieve informatie en een rectificatie aan de pers heeft gestuurd.
De schepen van Openbare Werken antwoordt dat er vanuit het bestuur over dit dossier geen
communicatie naar de pers plaatsvond. Wel werd er een infovergadering voor bewoners georganiseerd
waarin men in één globaal dossier de verschillende werken (nutwerken, rioleringswerken,
wegenwerken,…) uit de doeken deed.
De schepen van Openbare Werken kreeg onlangs wel telefoon van Rob Tv, maar heeft weinig vat op
wat de pers meedeelt.

35/3. Hondenpoep opruimen en hondenweide/losloopzone
De aangekondigde gerichte controles met betrekking tot het bij zich hebben van hondenpoepzakjes,
zijn positief. Op dit moment zijn er echter onvoldoende afvalbakjes waarin de wandelaars hun zakjes

kunnen deponeren. Hierdoor moet de hondenbezitter het zakje erg lang bij zich houden. Dit heeft tot
gevolg dat de hondenbezitter vaak de uitwerpselen van zijn huisdier laat liggen.
Men wil weten of het bestuur de mogelijkheid kan onderzoeken om meer afvalbakjes en dispensers te
plaatsen op routes die veel door hondenbezitters gebruikt worden.
Bovendien vraagt men wanneer de hondenweide, die in het beleidsplan overwogen werd, zal worden
gerealiseerd. Men wil weten of er een losloopweide in elke deelgemeente zal worden ingericht of
slechts ééntje voor de hele gemeente.
De schepen van Natuur en Lleefmilieu antwoordt dat er in Kortenberg 99 openbare vuilbakjes zijn.
Bovendien beschikt elke bushalte over een vuilbak. Het is niet evident om zomaar vuilbakken bij te
plaatsen. Enerzijds heeft ongetwijfeld elke hondeneigenaar zijn eigen favoriete route, anderzijds moet
het bestuur oplettend zijn voor misbruik. Daarom wordt bij het plaatsen van extra vuilnisbakken steeds
rekening gehouden met vijf pijlers.
- Infrastructuur (waar, welk type)
- Omgeving
- Communicatie
- Participatie
- Handhaving
Naast de dispensers kunnen de hondenpoepzakjes, tijdens de openingsuren, ook afgehaald worden aan
het onthaal van het administratief centrum. De zakjes bemachtigen zou dus geen probleem mogen zijn.
Daarenboven is men steeds vrij om eigen zakjes te gebruiken.
In december 2014 werd de losloopweide zowel besproken tijdens de vergadering van de financiële
commissie als de gemeenteraad. Het betreft een investering die toen geschrapt werd.

35/4.

Toestand Sint-Pietersplein Kwerps

Het Sint-Pietersplein verkeert al maanden in slechte toestand, omwille van de talrijke putten. Het
betreft hier een openbaar plein dat veelvuldig gebruikt wordt door zowel kerkgangers, als sporters
(petanque-club, wandelaars,..) en horeca-bezoekers. Dit is geen nieuw feit. Daarom wil men vragen of
in afwachting van een duurzame renovatie van dit plein, de mogelijkheid bestaat om een meer
systematische opvolging te bewerkstelligen en te zorgen voor een proactief herstelbeleid.
De schepen van Openbare Werken antwoordt dat er nog geen concrete plannen zijn voor
dorpskernvernieuwing, zo lang er geen alternatief gevonden is voor de indoor petanquebaan.
Door het verkeer ontstaan er putten. De technische diensten vullen regelmatig de putten bij, hierbij
wordt rekening gehouden met activiteiten die in de buurt plaatsvinden (vb. kermis, petanquetoernooi),
… In de lente worden de putten eveneens bijgevuld.
De burgemeester voegt hieraan toe dat de mogelijkheid om nog frequenter op te vullen kan onderzocht
worden, maar dit is uiteraard afhankelijk van de planning van de betrokken diensten.

36.

Verslag

Gezien er geen opmerkingen werden gemaakt over de notulen van de vergadering van de
gemeenteraad van 02/03/2015, worden deze notulen conform art. 16 van het huishoudelijk reglement,
als goedgekeurd beschouwd.

P. LEBRUN

C. TAES

secretaris

voorzitter

