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OPENBARE ZITTING

1.

OCMW meerjarenplanning 2014-2019: aanpassing

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de bepalingen van het OCMW-decreet van 19 december 2008;

Gelet op de omzendbrieven BB2001/3 en 2013/4 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken met
instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten van de gemeenten en van het
OCMW van het Vlaamse gewest;
Gelet op het ontwerp van de meerjarenplanning 2014-2019 van het OCMW;
Gelet op het besluit van het schepencollege van 11 december 2013 houdende het verlenen van gunstig
advies voor de ingediende meerjarenplanning 2014-2019 van het OCMW;
Gelet op het besluit van 18 december 2013 van de OCMW-raad houdende goedkeuring van de
meerjarenplanning 2014-2019 van het OCMW;
Gelet op de omzendbrief BB2014/4 dd. 05/09/2014 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015;
Gelet op het besluit van 10 december 2014 van de OCMW-raad houdende aanpassing van het
meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW;
Overwegende dat in deze omzendbrief bepaald is dat vooraleer het bestuur het budget 2015 kan
vaststellen, het eerst de aanpassing van het meerjarenplan moet doorvoeren;
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, Koen Van
Roey, Myriam Van Tricht, René De Becker, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Ilse De
Kée
- onthouden zich: Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Willy Trappeniers, Mia Brumagne, Ann Van
de Casteele, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven
Besluit: Met 16 stemmen voor en 8 onthoudingen
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van
het OCMW.
185.20

2.

OCMW: budget 2015

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de bepalingen van het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Gelet op de omzendbrieven BB2001/3 en 2013/4 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken met
instructies voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten van de gemeenten en van het
OCMW van het Vlaamse gewest;
Gelet op het ontwerp van budget 2014 van het OCMW;
Gelet op het besluit van 18 december 2013 van de OCMW-raad houdende goedkeuring van de
meerjarenplanning 2014-2019 van het OCMW;
Gelet op het besluit van 5 mei 2014 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het
meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW;
Gelet op het besluit van 18 december 2013 van de OCMW-raad houdende goedkeuring van het budget
2014;
Gelet op de omzendbrief BB2014/4 dd. 05/09/2014 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015;
Gelet op het besluit van 10 december 2014 van de OCMW-raad houdende aanpassing van het budget
2015 van het OCMW;
Overwegende dat in deze omzendbrief bepaald is dat vooraleer het bestuur het budget 2015 kan
vaststellen, het eerst de aanpassing van het meerjarenplan moet doorvoeren;
Overwegende dat het budget 2015 dient gewijzigd te worden ten opzichte van het meerjarenplan 20142019;
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, Koen Van

Roey, Myriam Van Tricht, René De Becker, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Ilse De
Kée
- onthouden zich: Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Willy Trappeniers, Mia Brumagne, Ann Van
de Casteele, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven
Besluit: Met 16 stemmen voor en 8 onthoudingen
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de aanpassing van het budget 2015 van het OCMW.
185.2:475

3.

Huishoudelijk reglement op de grafconcessies

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119bis, 133 en 135 § 2;
Gelet op de artikelen 15 bis, §2, tweede lid, 23bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij het
decreet van 10 november, 18 april 2008 , 9 december 2011, het decreet van 22 februari 2013 en het
decreet van 28 maart 2014
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 42;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer
van begraafplaatsen en crematoria, gewijzigd bij het besluit van 2 december 2005;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 05/03/2012;
Overwegende dat de gemeenteraad het tarief en de voorwaarden voor het verlenen van de concessies
vaststelt;
Overwegende dat de gemeenteraad concessies kan verlenen;
Overwegende dat de gemeenteraad die bevoegdheid kan overdragen aan 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, 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 huishoudelijk reglement op de grafconcessies wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Het reglement luidt als volgt:
Huishoudelijk reglement op de grafconcessies
I. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Grafconcessies worden verleend voor het begraven van inwoners van de gemeente, personen die
minstens 15 jaar in de gemeente gewoond hebben (ingeschreven in het bevolkings- en/of
vreemdelingenregister van de gemeente ) en voor het begraven van personen die in de eerste graad aan
inwoners van de gemeente verwant zijn. Voor niet-inwoners die niet aan deze voorwaarden voldoen,
gelden speciale tarieven die vastgelegd werden in het retributiereglement op begraafplaatsen.
De concessies worden slechts verleend wanneer ten minste één der begunstigde personen overleden is
op het ogenblik van de aanvraag. De concessies worden beperkt voor maximum twee personen.
De concessies hebben betrekking op:

 ofwel een perceel grond
 ofwel een grafkelder.
 ofwel een nis in een columbarium
Artikel 2
Door het verlenen van een grafconcessie vervreemdt of verhuurt het gemeentebestuur de grond niet.
Het verleent slechts een recht van genot en van gebruik met een speciale en nominatieve bestemming:
de concessies kunnen niet overgedragen worden aan derden.
Aan het schepencollege wordt de bevoegdheid van de gemeenteraad overgedragen grafconcessies te
verlenen tegen de voorwaarden van dit reglement en van het tariefreglement.
Artikel 3
Eenzelfde concessie mag slechts dienen:
voor de aanvrager, zijn echtgenoot, zijn bloed- of aanverwanten;
voor de leden van één of meer religieuze gemeenschappen;
voor personen die daartoe ieder hun wil te kennen geven bij de gemeentelijke overheid;
voor een derde en diens familie
voor derden, door de concessiehouder aangewezen;
voor de overlevende van een feitelijk gezin.
De vergunningen worden enkel toegestaan op de plaatsen daarvoor aangewezen op de begraafplaatsen
volgens de door de gemeenteraad goedgekeurde plannen. In geen geval mag er een vergunning
verleend worden op de plaats bestemd voor de niet-vergunde gronden.
Artikel 4
Behalve in het geval waarin de begunstigden de leden zijn van een of meer religieuze
gemeenschappen:
a) vermelden de concessieaanvragen de identiteit van de begunstigden;
b) worden de concessieaanvragen wanneer een of meerdere begunstigden niet de echtgenoot noch de
bloed- of aanverwant zijn van de aanvrager, niet alleen door de aanvrager ondertekend, maar ook, voor
akkoord, door alle begunstigden in leven.
Artikel 5
De concessies worden verleend voor een periode van ten hoogste 30 jaar.
De concessies worden verleend door het college van burgemeester en schepenen.
De concessies worden verleend onder de in het desbetreffende huishoudelijk reglement, het
politiereglement en het retributiereglement bepaalde voorwaarden, zoals deze gesteld zijn op het
ogenblik van de concessieaanvraag.
Artikel 6
Er kunnen maximum twee naast elkaar liggende percelen of maximum twee naast elkaar staande
columbariumconcessies worden aangekocht door de concessiehouder. De concessiehouder van een
concessie voor twee personen in volle grond boven elkaar die een grafmonument heeft laten oprichten
na de eerste begraving is verplicht, indien nodig, op zijn kosten het grafmonument te laten wegnemen
en terugplaatsen om de bijzetting van de tweede kist toe te laten.
Artikel 7
De duur van het concessiecontract neemt een aanvang op de datum van de voormelde beslissing van
het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 8
De concessies kunnen op aanvraag van enige belanghebbende opeenvolgend hernieuwd worden. De
hernieuwing kan enkel geweigerd worden indien de belanghebbende onvoldoende financiële
waarborgen voor het onderhoud van de concessie kan voorleggen.
Artikel 9

De concessiehernieuwingen worden toegestaan door het college van burgemeester en schepenen.
De concessiehernieuwingen worden toegestaan onder de voorwaarden vastgesteld in het
desbetreffende huishoudelijk reglement, het politiereglement en het desbetreffende
retributiereglement, die gelden op het ogenblik van de aanvraag tot hernieuwing.
De beslissing waarbij de concessiehernieuwing wordt verleend, vermeldt deze voorwaarden.
Artikel 10
De aanvraag om hernieuwing dient gedaan te worden voor het verstrijken van de vastgestelde termijn
van de oorspronkelijke concessie. Geen hernieuwing mag voor een langere tijd dan de oorspronkelijke
concessie worden toegestaan. Een nieuwe termijn begint te lopen vanaf de dag van de vervaldag.
Voor zover de aanvraag gedaan wordt voor het verstrijken van de vastgestelde termijn, neemt een
nieuwe termijn van dezelfde duur een aanvang vanaf elke nieuwe bijzetting in de concessie.
Als er geen hernieuwing wordt aangevraagd tussen de datum van de laatste bijzetting in de concessie
en het verstrijken van de periode waarvoor deze werd verleend, blijft het graf bestaan gedurende een
termijn van tien jaar die begint te lopen op de datum van het overlijden, indien dit overlijden zich
minder dan tien jaar voor het verstrijken van de concessie heeft voorgedaan.
Artikel 11
De retributie voor de hernieuwingen, vermeld in art. 9 en 10, wordt proportioneel berekend op het
aantal jaren dat de vervaldatum van de vorige concessie overschrijdt.
Artikel 12
Bij het aanvragen van een concessie of van een hernieuwing wordt de retributie bij de
gemeenteontvanger gedeponeerd bij het indienen van de aanvraag, indien de beslissing gunstig is,
door het gemeentebestuur verworven.
Artikel 13
In geval van terugneming van een geconcedeerd perceel of van een geconcedeerde nis, wegens
openbaar belang of dienstnoodwendigheden hebben de concessiehouders recht op het bekomen van
een perceel van dezelfde oppervlakte of een nis van dezelfde grootte, op dezelfde of op een andere
begraafplaats in de gemeente.
De kosten van overbrenging van de stoffelijke overschotten en van de graftekens of eventueel een
vervangende grafkelder, zijn ten laste van de gemeente.
Artikel 14
In geval van wijziging van de bestemming van de begraafplaats (sluiting van de begraafplaats) kan de
concessiehouder geen aanspraak maken op enige vergoeding.
Hij heeft het recht op het kosteloos bekomen van een grafruimte of een nis van dezelfde oppervlakte
op de nieuwe begraafplaats.
De kosten voor de overbrenging van de lichamen zijn ten laste van het gemeentebestuur. De kosten
voor de overbrenging van de grafmonumenten evenals de kosten van een vervangende grafkelder zijn
ten laste van de aanvrager.
Artikel 15
Op verzoek van de concessiehouder kan het schepencollege in de loop van het contract een
geconcedeerd perceel terugnemen wanneer dit ongebruikt is gebleven of het wordt, maar zonder tot
enige terugbetaling gehouden te zijn.
Artikel 16
Wanneer een concessie om welke reden ook een einde neemt, worden de niet weggenomen graftekens
en de nog bestaande ondergrondse constructies, na het verstrijken van de door het college van
burgemeester en schepenen vastgestelde termijn, eigendom van de gemeente.
II. BEGRAVINGEN

Artikel 17
De stoffelijke overschotten moeten horizontaal geplaatst worden in afzonderlijke kuilen, op een diepte
van ten minste 1,50 m. in de volle grond, en van ten minste 80 cm in de grafkelders. Het aanleggen
van graven boven de grond is verboden, behoudens bijzonder verlof verleend door de gouverneur. Met
uitzondering van de concessies mag dezelfde kuil gedurende tien jaar niet gebruikt worden. De
begravingen worden volgens plan, in regelmatige volgorde uitgevoerd. Dit plan wijst de percelen aan
voor begraving in volle grond, grafkelders, kindergraven, urnenveld alsook voor de bijzetting in de
nissen van het columbarium.
De verantwoordelijke van de dienst Burgerzaken houdt een register bij waarin de identiteit wordt
vermeld van al de personen op de begraafplaats begraven, alsook de datum van de begraving, de
dagtekening van de begrafenistoelating en de sectie en het nummer van de plaats van de grafsteen.
A. Percelen voor begravingen in volle grond
Artikel 18
De geconcedeerde percelen voor het begraven in volle grond van de niet-gecremeerde lichamen voor
maximum twee personen hebben een oppervlakte van 1,8 m² (1 m breed en 1,8 m lang).
B. Percelen bestemd voor het begraven in grafkelder
Artikel 19
Op de nieuwe percelen worden de kelders geplaatst door de gemeente. De concessiehouder betaalt
deze, tegen kostprijs zoals vastgesteld in het retributiereglement.
Bij het beëindigen van het concessiecontract wordt de grafkelder eigendom van het gemeentebestuur.
Artikel 20
Elk perceel is voorzien van een grafkelder voor de begraving van maximum twee lichamen.
Artikel 21
De geconcedeerde percelen voor het begraven in een grafkelder van maximum twee lichamen, hebben
een éénvormige oppervlakte van 2 m².
C. Perceel bestemd voor de begraving van urnen
Artikel 22
De percelen voor het begraven van maximum twee urnen, hebben een afmeting van 0,8 m².
De nieuwe urnenvelden hebben een uniform uitzicht en een aangepaste afmeting.
Artikel 23
Concessies voor de begraving van een urne worden verleend voor dezelfde duur en tegen dezelfde
algemene voorwaarden als bepaald voor de concessies voor niet-gecremeerde lichamen.
D. Columbarium
Artikel 24
Columbariumconcessies worden verleend voor dezelfde duur en tegen dezelfde algemene
voorwaarden als bepaald voor de concessies voor niet-gecremeerde lichamen. Deze concessies
worden slechts toegestaan voor gesloten nissen.
Artikel 25
De nissen geconcedeerd voor bijzetting in het columbarium zijn bestemd voor maximum twee
gecremeerde lichamen.
Artikel 26

Wanneer een columbariumconcessie om welke reden ook een einde neemt, kan de as worden
uitgestrooid op de daartoe bestemde plaats.
Artikel 27
Een wachtkelder wordt ter beschikking van de families gesteld voor het voorlopig bijzetten van
lichamen of asurnen die:
1) in de familiekamers moeten geplaatst worden;
2) die om een of andere reden niet onmiddellijk ter aarde kunnen besteld worden.
Artikel 28
Het bijzetten in een wachtkelder mag de zes dagen niet overtreffen, tenzij uitdrukkelijke toelating van
de burgemeester.
III. SLOTBEPALINGEN
Artikel 29
De vergunninghouder zal stipt de wetten, besluiten en reglementen betreffende de begraafplaatsen en
de lijkbezorging naleven en zal onverwijld alle beschadigingen moeten herstellen, veroorzaakt door
werken die hij liet uitvoeren.
Artikel 30
Wanneer de vergunninghouder de voorwaarden, opgelegd door dit huishoudelijk reglement en door de
wetten, besluiten en reglementen betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging, niet naleeft, zal
de gemeenteraad de concessie mogen terugnemen, zonder de prijs van de grafconcessie en van de
kelder te moeten terugbetalen en zonder welke schadeloosstelling ook te moeten verlenen.
Daarenboven zal de gemeente onmiddellijk naar een andere plaats van het kerkhof de lichamen mogen
doen overbrengen die op de vergunde grond mochten begraven zijn.
Artikel 31
Indien in speciale gevallen, vastgesteld door de gemeenteraad, het openbaar nut of de
noodzakelijkheid van de dienst vereist, dat de ene of andere vergunde gronden ingenomen worden,
zullen de verkrijgers het verplaatsen van de kelders, zuilen, graven, zerken, enz. moeten gedogen.
In dit geval wordt een nieuwe plaats kosteloos door de gemeente afgestaan en geschiedt de
verplaatsing ten laste van de gemeente.
Artikel 32
De gemeenteraad heeft het recht de concessies terug te nemen, indien zij, door gebrek aan onderhoud,
in erg verwaarloosde staat verkeren. De concessie wordt teruggenomen zonder tot enige terugbetaling
gehouden te zijn.
Artikel 33
De hernieuwingen van de altijddurende concessie verleend voor 13 augustus 1971 worden toegestaan
overeenkomstig artikel 9 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, zoals
gewijzigd.
Artikel 34
Alle gevallen niet bepaald in het huidig reglement worden geregeld door het College van
Burgemeester en Schepenen.
Artikel 35
Dit huishoudelijk reglement betreffende de grafconcessies treedt in werking op 2 juni 2015 en heft alle
voorgaande huishoudelijke reglementen betreffende grafconcessies op.
Artikel 36

Huidig besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het
gemeentedecreet.
572.1

4.

Retributiereglement op begraafplaatsen

Gelet op artikel 170§4 van de grondwet;
Gelet op het decreet van 16.01.2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, zoals gewijzigd;
Gelet op de desbetreffende artikels van de Nieuwe Gemeentewet en van het Gemeentedecreet;
Gelet op artikel 15§2 van het gemeentedecreet dat bepaalt dat elkeen tijdens zijn leven vrijwillig een
schriftelijke kennisgeving van zijn laatste wilsbeschikking kan overmaken aan de ambtenaar van de
burgerlijke stand van zijn gemeente;
Gelet op het feit dat die laatste wilsbeschikking kan handelen over de wijze van lijkbezorging, de
bestemming van de as, het ritueel van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid, de
gemeente waar men begraven wil worden of de gemeente waar de as begraven, bijgezet of uitgestrooid
moet worden, evenals de vermelding van het bestaan van een uitvaartcontract;
Gelet op de politieverordening op de begraafplaatsen en crematoria van 5 maart 2012;
Gelet op het huishoudelijk reglement op concessies van 5 maart 2012;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 juni 2007 houdende retributiereglement voor
grafconcessies en nissen in het columbarium;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 16 april 2012 houdende retributiereglement voor
opgravingen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 2 maart 2015 houdende gemeentebelasting op het
afleveren van naamplaatjes op de gedenkzuilen en afdekplaten op urnengraven;
Overwegende dat het aangewezen is om één reglement op te stellen voor alle retributies op de
begraafplaatsen;
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, 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 retributiereglement op begraafplaatsen wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Het reglement luidt als volgt:
Retributiereglement op begraafplaatsen
Artikel 1
Met ingang van 2 juni 2015 worden volgende retributiereglementen en belastingreglementen
ingetrokken:
- Gemeentebelasting op het afleveren van naamplaatjes op de gedenkzuilen en afdekplaten op
urnengraven, goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 maart 2015;
- Retributiereglement voor opgravingen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 april 2012;
- Retributiereglement voor grafconcessies en nissen in columbarium, goedgekeurd op 25 juni 2007;
Artikel 2
Er wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2019 een retributie gevestigd op de
gemeentelijke begraafplaatsen

Artikel 3
Onder inwoner van Kortenberg wordt verstaan:
- de persoon die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van Kortenberg;
Asuitstrooiing en begraving niet-inwoner die niet in Kortenberg overleden is
Artikel 4
De retributie is verschuldigd op:
 begraving
 bijzetting in columbarium
 begraving op het urnenveld
 uitstrooiing op de strooiweide
en wordt vastgesteld op:
 1000 euro per begraving
 1000 euro per bijzetting/begraving van urne
 250 euro per uitstrooiing van de as
Artikel 5
De retributie is verschuldigd voor niet-inwoners voor wie de begraving, bijzetting in een columbarium
of uitstrooiing van de as wordt aangevraagd en wordt contant betaald bij de aanvraag of het bewijs van
betaling wordt uiterlijk twee dagen voor de begrafenis bezorgd op de dienst burgerzaken.
Artikel 6
De retributie is niet verschuldigd voor niet-inwoners van Kortenberg, die als begunstigde van een
concessie op de begraafplaats van Kortenberg kunnen beschouwd worden.
Grafconcessies en nissen in het columbarium voor niet-inwoners
Artikel 7
De retributie voor niet- inwoners van Kortenberg voor dertig jaar wordt als volgt vastgesteld:
a. op de perken:
- voor 1 persoon: € 1750, voor 2 personen: € 2125
b. in de gesloten nissen van het columbarium:
- voor 1 persoon: € 1750, voor 2 personen: € 2125
c. urnen in percelen:
- voor 1 persoon: € 1750, voor 2 personen: € 2125
Artikel 8
De prijs voor de grafkelders is niet in deze prijzen begrepen. De gemeente plaatst de grafkelders in
eigen beheer en de aanvrager betaalt de kostprijs van de kelder.
Artikel 9
De retributie is verschuldigd door de persoon die de aanvraag voor de grafconcessie indient.
Artikel 10
Het verschuldigd bedrag wordt contant betaald bij de aanvraag of het bewijs van betaling wordt
uiterlijk twee dagen voor de begrafenis bezorgd op de dienst burgerzaken.
Bijstand administratieve taken bij inkisting voor internationaal vervoer voor niet-inwoners
Artikel 11
Er is een retributie verschuldigd voor de inkisting van de niet gecremeerde lichamen van personen die
niet ingeschreven zijn, op datum van het overlijden, in het bevolkingsregister van de gemeente
Kortenberg en die internationaal dienen vervoerd te worden van op het grondgebied van de gemeente

Kortenberg. De retributie wordt vastgesteld op 300 euro voor het keuren en verzegelen van de lijkkist
en voor het voorzien van voldoende personeel om de wettelijke en administratieve verplichtingen te
kunnen voldoen.
Artikel 12
De retributie wordt contant betaald bij de aanvraag.
Grafconcessies en nissen in het columbarium voor inwoners
Artikel 13
De retributie voor inwoners van Kortenberg voor dertig jaar wordt als volgt vastgesteld:
a. op de perken:
- voor 1 persoon: € 750, voor 2 personen: € 1125
b. in de gesloten nissen van het columbarium:
- voor 1 persoon: € 750, voor 2 personen: € 1125
c. urnen in percelen:
- voor 1 persoon: € 750, voor 2 personen: € 1125
Artikel 14
De prijs voor de grafkelders is niet in deze prijzen begrepen. De gemeente plaatst de grafkelders in
eigen beheer en de aanvrager betaalt de kostprijs van de kelder.
Artikel 15
De retributie is verschuldigd door de persoon die de aanvraag voor de grafconcessie indient.
Artikel 16
Het verschuldigd bedrag wordt contant betaald bij de aanvraag of het bewijs van betaling wordt
uiterlijk twee dagen voor de begrafenis bezorgd op de dienst burgerzaken
Artikel 17
Zijn vrijgesteld van deze retributie:
- levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidsgrens nog niet hebben bereikt
- minderjarige kinderen waarvan één van de ouders is ingeschreven in de bevolkingsregisters van de
gemeente Kortenberg en die begraven worden op het kinderperk van de gemeentelijke begraafplaats.
Ontgravingen
Artikel 18
De retributie voor de toelating tot opgraving wordt bepaald op € 750 voor de opgraving van een kist en
€ 250 voor de opgraving (of herplaatsing) van een urne.
Artikel 19
De kosten van de opgraving, wegruiming en eventuele overbrenging zijn ten laste van de
belanghebbenden.
Artikel 20
Het bedrag van de retributie wordt contant betaald of het bewijs van betaling wordt bij de aanvraag
bezorgd op de dienst burgerzaken.
Artikel 21
Zijn vrijgesteld van deze retributie:
- ontgravingen verricht in uitvoering van rechterlijke beslissingen;
- ontgravingen die ambtshalve verricht worden door de gemeente.
Naamplaatjes op gedenkzuilen

Artikel 22
Op verzoek van de nabestaanden en na het betalen van de verschuldigde retributie kan een naamplaatje
aangebracht worden op de herdenkingszuil.
Artikel 23
De naamplaatjes moeten afgehaald worden op de dienst Burgerzaken. Het graveren dient volgens de
vastgestelde belettering te gebeuren en enkel geboortedatum, overlijdensdatum en naam en voornaam
mogen er op vermeld worden.
Artikel 24
Het bedrag van de retributie voor een naamplaatje wordt vastgesteld op € 25 (exclusief gravering) en
wordt contant betaald bij de aanvraag of overgeschreven op de rekening van de gemeente waarna het
bewijs van betaling wordt bezorgd op de dienst burgerzaken.
Artikel 25
De naamplaatjes worden na het graveren door tussenkomst van de diensten van het gemeentebestuur
op de herdenkingszuil geplaatst.
Afdekplaten op urnengraven
Artikel 26
De nieuwe perken voor urnegraven worden op alle begraafplaatsen ingericht op uniforme
wijze. Het is daarom noodzakelijk om afdekplaten voor die urnengraven af te leveren;
Artikel 27
De retributie op het afleveren van een afdekplaat op urnengraven wordt vastgesteld op € 180 en wordt
contant betaald bij de aanvraag of het bewijs van betaling wordt uiterlijk twee dagen voor de
begrafenis bezorgd op de dienst burgerzaken.
Artikel 28
De afdekplaten worden geplaatst door de diensten van het gemeentebestuur.
Artikel 29
Bij niet-betaling zal de retributie ingevorderd worden via dwangbevel overeenkomstig artikel 92 van
het Gemeentedecreet of via gerechtelijke weg.
Artikel 30
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
484.688

5.

Politieverordening op de begraafplaatsen en crematoria

Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117, 119bis, 133 en 135 § 2;
Gelet op de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij wetten van
4 juli 1973, 10 januari 1980, 28 december 1989 en 20 september 1998 en 8 februari 2001;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij het
decreet van 10 november 2005, het decreet van 18 april 2008, de decreten van 9 december 2011, het
decreet van 22 februari 2013 en het decreet van 28 maart 2014;
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 42;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer
van begraafplaatsen en crematoria, gewijzigd bij het besluit van 2 december 2005;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 5 maart 2012;

Overwegende dat de gemeentelijke overheid krachtens artikel 135§2 van de nieuwe gemeentewet,
moet instaan voor een goede politie en onder meer de openbare reinheid, gezondheid, veiligheid en
rust moet waarborgen;
Overwegende dat de gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria onderworpen zijn aan het gezag, de
politie en het toezicht van de gemeentelijke overheden die ervoor moeten zorgen dat er geen wanorde
heerst, dat er geen handelingen verricht worden die strijdig zijn met de aan de overledenen
verschuldigde eerbied en dat er geen ontgravingen gebeuren zonder dat daartoe verlof werd verleend;
Overwegende dat de gemeenteraad de meest passende wijze voor het vervoeren van lijken bepaalt;
Overwegende dat de gemeenteraad de uitoefening moet regelen van ieder recht om, tenzij de
overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten, op het graf van zijn
verwante of vriend een grafteken te doen plaatsen;
Overwegende dat de gemeenteraad alles regelt wat betrekking heeft op de afmetingen van de
graftekens en de aard van de te gebruiken materialen;
Overwegende dat de gemeenteraad de afstand tussen de grafkuilen bepaalt;
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, 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 politieverordening op de begraafplaatsen en crematoria wordt goedgekeurd.
Artikel 2: De politieverordening luidt als volgt:
Politieverordening op de begraafplaatsen en crematoria
I. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
De gemeente beschikt over vier begraafplaatsen gelegen te
3071 Erps-Kwerps, Nederokkerzeelsesteenweg 13b
3078 Everberg, Tervuursesteeenweg 1
3070 Kortenberg, Kerkhoflaan 53
3078 Meerbeek, Alfons Dewitstraat 1a
Iedere begraafplaats beschikt tevens over een urnenveld, een asstrooiweide en een columbarium.
II. PLEEGVORMEN DIE DE BEGRAVINGEN/CREMATIES VOORAFGAAN
Artikel 2
Elk overlijden in de gemeente wordt zonder verwijl aangegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke
stand. Dit geldt eveneens in geval van ontdekking van een menselijk lijk op het grondgebied van de
gemeente
Artikel 3
Diegene die voor de begraving instaan regelen met het gemeentebestuur de formaliteiten betreffende
de begraving. Bij ontstentenis daarvan, wordt door het gemeentebestuur het nodige gedaan.
Artikel 4
Tenzij in speciale gevallen en op advies van de behandelende geneesheer, vindt ten vroegste 24 uur na
het overlijden, de begraving van niet-gecremeerde stoffelijke overschotten of de crematie met daarop
volgend de begraving, de berging of de verstrooiing van de as plaats.

Artikel 5
Tot kisting mag slechts worden overgegaan nadat het overlijden werd vastgesteld door de ambtenaar
van de burgerlijke stand, op voorlegging van het daartoe nodige doktersattest.
De burgemeester of zijn gemachtigde mag de kisting bijwonen.
Een balseming of enige andere conserverende behandeling, voorafgaand aan de kisting, kan in de door
de Vlaamse regering bepaalde gevallen toegelaten worden.
Artikel 6
De kisting van het te cremeren of naar het buitenland (met uitzondering van Luxemburg en
Nederland), te vervoeren stoffelijk overschot heeft plaats in aanwezigheid van de burgemeester of
diens afgevaardigde, die de toepassing van de wettelijke en de reglementaire bepalingen nagaat.
Artikel 7
Het gebruik van doodskisten, foedralen, doodswaden, producten en procedés die de natuurlijke en
normale ontbinding van het lijk of de crematie beletten, is verboden.
Artikel 8
Behalve om te voldoen aan een rechterlijke beslissing mag de kist na de kisting niet meer geopend
worden.
III. LIJKENVERVOER
A. Vervoer van niet-gecremeerde lijken:
Artikel 9
De niet-gecremeerde lijken moeten individueel met een lijkwagen of op een passende wijze vervoerd
worden.
Artikel 10
Zijn verboden, behoudens machtiging van de burgemeester of van zijn gemachtigde:
a) het vervoer, buiten het grondgebied van de gemeente, van de lijken van de personen die er
overleden of dood aangetroffen werden;
b) het vervoer, naar een plaats op het grondgebied van de gemeente, van de lijken van personen die er
niet zijn overleden of dood aangetroffen werden;
In het in a) vermelde geval, wordt de machtiging slechts verleend op voorlegging van een document
waaruit het akkoord blijkt van de burgemeester van de plaats van bestemming.
Artikel 11
Voor zover stoffelijke overschotten van de in België overleden personen die naar het buitenland
moeten vervoerd worden, is het vervoer, naargelang het geval, onderworpen aan de formaliteiten
vermeld in:

het KB van 8 maart 1967, wanneer het lijk moet vervoerd worden naar Luxemburg of Nederland;

het akkoord van Straatsburg van 26 oktober 1973, wanneer het lijk moet vervoerd worden naar
een ander land dan vermeld onder a) en dat het akkoord van Straatsburg ondertekend heeft;

het Regentsbesluit van 20 juni 1947, wanneer een lijk moet vervoerd worden naar een land, niet
bedoeld in a) of b).
B. Vervoer van gecremeerde lijken
Artikel 12
Het vervoer van gecremeerde lijken is vrij, doch dient te gebeuren volgens de regels van
welvoeglijkheid.
IV. MORTUARIUM

Artikel 13
Het mortuarium dient voor:
1. het bewaren in afwachting van de begraving, van de gevonden lijken die nog dienen geïdentificeerd
te worden;
2. het ontvangen van het stoffelijk overschot van overleden personen die niet kunnen bewaard worden
op de plaats van overlijden of hun woonplaats;
3. het opnemen van lijken waarop ingevolge rechterlijke beslissing een lijkschouwing moet worden
verricht;
4. het bewaren van stoffelijke overschotten voor vrijwaring van de openbare gezondheid.
5. het bewaren van lijken waarvan de overbrenging is gevraagd door de familie of, bij ontstentenis,
door elke belanghebbende, na machtiging van het gemeentebestuur.
V. BEGRAVINGEN
Artikel 14
De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor de begraving, de bijzetting in een columbarium
en de uitstrooiing van de as van:
1. de personen die op het grondgebied van de gemeente overleden zijn of er dood zijn aangetroffen;
2. de personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn of daar werden
aangetroffen maar die in haar bevolkings- en/of vreemdelingenregister zijn ingeschreven;
3. de personen, begunstigd met een recht van begraving in een geconcedeerd graf of de bijzetting in
een geconcedeerde nis;
4. de personen van onze gemeente die opgenomen werden in rustoorden, enz. buiten het
grondgebied van onze gemeente en daar overlijden;
5. de personen die minstens 15 jaar in de gemeente gewoond hebben (ingeschreven in het
bevolkings- en/of vreemdelingenregister van Kortenberg) (enkel in concessie)
6. personen die in de eerste graad aan inwoners van de gemeente verwant zijn. (enkel in concessie)
7. personen die onder voogdij geplaatst zijn of waren van een inwoner van Kortenberg of de
persoon die voogd is of geweest is van een inwoner van Kortenberg. (enkel in concessie)
8. personen die niet vermeld zijn in 1, 2, 3, 4, 5 en 6 mits de betaling van de door de gemeenteraad
vastgestelde tarieven in het retributiereglement op begraafplaatsen.
Artikel 15
De begravingen, asuitstrooiingen of bijzettingen zijn mogelijk op werkdagen van 09u00 – 15u30 en op
zaterdag van 09u00 – 12u00. Op zon- en feestdagen kunnen er geen begrafenissen doorgaan. De
burgemeester kan elk jaar bepalen op welke andere dagen geen begrafenissen kunnen doorgaan.
De gemeente beslist over dag en tijdstip van de begrafenis.
Artikel 16
Bij het bezorgen van de stoffelijke overblijfselen op de gemeentelijke begraafplaats:
 moeten de gemeentelijke diensten ten minste twee werkdagen vooraf verwittigd zijn of het gaat
om een begraving, een bijzetting in het columbarium of een uitstrooiing. Deze verplichting rust
bij de naaste verwanten of de gemachtigde.
 rijdt de lijkwagen de begraafplaats op tot aan de begroetingsplaats, waar de familie de laatste
begroeting aan de overledene kan brengen.
Artikel 17
De begravingen worden volgens plan, in regelmatige volgorde uitgevoerd. Dit plan wijst de percelen
aan voor begraving in volle grond, grafkelders, kindergraven, alsook voor de bijzetting in de nissen
van het columbarium. De begraving, bewaring in een columbarium of uitstrooiing van de as op de
gemeentelijke begraafplaats met nauwkeurige aanduiding van de plaats ervan, wordt opgetekend in
een register dat bijgehouden wordt door de gemeente op de begraafplaats waar ze plaatsgevonden
heeft. Voor de uitstrooiing van de as beperkt de nauwkeurige aanduiding van de plaats zich tot de
vermelding van de strooiweide.

Artikel 18
De afstand tussen de grafkuilen bedraagt minstens 60 centimeter (cfr. art. 31 van het besluit van de
Vl. R. van 14/5/2004).
Artikel 19
Levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidgrens nog niet hebben bereikt, worden
na een zwangerschapsduur van ten volle 12 weken op verzoek van de ouders begraven op een
voorbehouden gemeenschappelijke ruimte op de gemeentelijke begraafplaats deelgemeente
Kortenberg.
De naaste verwante meldt deze begraving aan de dienst der begraafplaatsen, minstens twee werkdagen
vooraf, via het geëigende formulier. Op deze ruimte mogen geen individuele aanduidingen worden
geplaatst. Er mogen geen aanplantingen gebeuren.
VI. ONTGRAVINGEN
Artikel 20
Behoudens de ontgravingen door de gerechtelijke overheid bevolen, mag geen ontgraving worden
verricht dan met een schriftelijke toelating van de burgemeester.
Het verlenen tot toestemming tot opgraving door de burgemeester kan enkel om ernstige redenen.
Het recht verschuldigd bij ontgraving wordt vastgesteld door het retributiereglement op
begraafplaatsen. Alle kosten zijn ten laste van de aanvragers.
Artikel 21
De ontgraving is slechts toegelaten:

om een lijk of de urne over te brengen van een al dan niet-geconcedeerd graf naar een
geconcedeerd graf;

op bevel van de gerechtelijke overheid

wegens een bestuurlijke beslissing.
Artikel 22
De aanvraag tot ontgraving dient door de nabestaande schriftelijk te worden gericht aan de
burgemeester. Onverminderd het recht van de burgemeester om in de toelating bijzondere
voorwaarden op te leggen, moeten steeds volgende beschikkingen worden nageleefd:

dag en uur waarop de ontgraving zal geschieden worden in overleg met de dienst van de
begraafplaatsen vastgesteld;

het grafteken, de beplantingen en alle andere voorwerpen die het openleggen van het graf kunnen
bemoeilijken of beletten moeten verwijderd worden vooraleer tot de opgraving wordt overgegaan;

alle opgravingen, evenals de kosten van wegruiming zijn ten laste van de belanghebbenden.
Artikel 23
Behalve bij gerechtelijk bevel worden vanaf 1 oktober tot 30 november en op maandagen en
zaterdagen geen ontgravingen verricht.
Tijdens de ontgraving wordt de plaats ervan voor het publiek visueel afgeschermd.
Er moet tot een ontgraving worden overgegaan in tegenwoordigheid van de grafmaker, een lid of een
afgevaardigde van de familie en een gemachtigde door de burgemeester aangesteld die er verslag van
opmaakt. Zij kunnen de vernieuwing van de kist voorschrijven indien zij zulks nodig achten en elke
andere maatregel nemen die van die aard is dat de welvoeglijkheid en de openbare gezondheid worden
beschermd, zulks op kosten van de aanvrager.
Artikel 24
Indien het op te graven lijk naar een andere begraafplaats op het grondgebied of naar dit van een
andere gemeente moet overgebracht worden, is het verplicht de opgegraven kist in een hermetisch
gesloten omhulsel te plaatsen alvorens zij mag vervoerd worden.

VII. GRAFTEKENS, BOUW- EN BEPLANTINGSWERKEN - ONDERHOUD DER GRAVEN
Artikel 25
Tenzij de overledene anders heeft beschikt of zijn verwanten zich ertegen verzetten, heeft eenieder het
recht op het graf van zijn verwante of vriend een grafteken te doen plaatsen zonder afbreuk te doen
aan het recht van de concessiehouder.
Artikel 26
Het is niet toegelaten grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, afmetingen,
hun opschriften of aard van de materialen, de reinheid, gezondheid, veiligheid en rust op de
begraafplaats kunnen verstoren.
De graftekens en andere gedenktekens mogen volgende afmetingen niet overschrijden:
Begravingen in concessies:
Hoogte: 1,30 meter
Breedte: 1 meter
Lengte: 2 meter
Gewone begravingen:
Hoogte: 1,30 meter
Breedte: 0,80 meter
Lengte: 1,60 meter
Kindergraven:
Hoogte: 0,60 meter
Breedte: 0,60 meter
Lengte: 1 meter
Graf voor urnen enkel zerken:
Dikte van de steen: 8 cm
Breedte: 0,40 meter
Lengte: 0,60 meter
Voor de nieuw aangelegde urnenperken moeten de ter beschikking gestelde afdekplaten aangekocht
worden tegen het geldend tarief dat vermeld is in het retributiereglement op begraafplaatsen. Op die
perken mag dus geen andere zerk of geen ander gedenkteken geplaatst worden teneinde een uniform
geheel te behouden.
Artikel 27
De graftekens moeten zodanig opgericht en onderhouden worden dat zij de veiligheid en doorgang
niet belemmeren en zonder schade aan te brengen aan de aangrenzende graftekens en graven.
Artikel 28
Alvorens op de begraafplaatsen te worden toegelaten, moeten de voor het grafteken bestemde
materialen volledig afgewerkt en gekapt zijn en gereed om onmiddellijk geplaatst te worden.
Geen enkel hulpmateriaal, restmateriaal mag binnen de omheining van de begraafplaats worden
achtergelaten.
De materialen worden aangevoerd en geplaatst naarmate de behoeften.
Na een zonder gevolg gebleven ingebrekestelling wordt er op bevel van de burgemeester van
ambtswege overgegaan tot de wegneming van de materialen op kosten van de overtreder.
Artikel 29
De graftekens mogen pas geplaatst worden nadat schriftelijk toelating werd verleend door het college
van burgemeester en schepenen. De aanvraag bevat eveneens een schets van het grafteken met
vermelding van de afmetingen en de gebruikte materialen.
Artikel 30
Kronen uit natuurlijke bloemen moeten weggenomen worden zodra zij niet meer fris zijn.
Kronen uit kunstmatig materiaal mogen niet geplaatst worden in omhulsels, geheel of ten dele uit
breekbaar glas.

Artikel 31
Rond de graven mogen geen afsluitingen of omheiningen gemaakt worden. Kniel- en bidbanken zijn
niet toegelaten.
Artikel 32
De bloemen en planten op de graven aangebracht, moeten steeds in goede staat onderhouden worden.
Wanneer ze afgestorven zijn moeten ze verwijderd worden. Bij gebreke hiervan zullen de opruiming
en het verwijderen van de potten geschieden door de zorgen van het gemeentebestuur.
Artikel 33
Waar de plaatsgesteldheid het toelaat mogen planten in volle grond of in potten geplaatst worden
tussen de grafzerken en de wegen.
De beplantingen moeten derwijze geschieden dat de planten door hun groei de omringende gronden en
wegen niet innemen. De beplantingen mogen nooit de doorgang noch het toezicht hinderen, zoniet
worden ze onverwijld verwijderd op de kosten van de aanverwanten.
Artikel 34
De scheefstaande en omgevallen of andere graftekens moeten uiterlijk veertien dagen voor
Allerheiligen door toedoen van de familieleden terug recht gezet of verwijderd worden.
De aangevoerde grafsteen of –tekens, die drie werkdagen vóór Allerheiligen bij de sluiting van de
begraafplaats niet zouden geplaatst zijn, moeten door toedoen van de betrokken familieleden daags
nadien vóór 10u00 ’s morgens verwijderd zijn, zo niet zullen grafstenen, -tekens en andere
voorwerpen op risico en ten laste van de overtreder en zonder enig verhaal opgeruimd worden door de
zorgen van de gemeente.
Artikel 35
De belanghebbenden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven. Wanneer een graf
doorlopend onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, ingestort of bouwvallig is, wordt een akte van
verwaarlozing opgesteld door de burgemeester of zijn gemachtigde.
Die akte blijft een jaar lang bij het graf en aan de ingang van de begraafplaats aangeplakt. Na het
verstrijken van die termijn en bij niet herstelling wordt op bevel van de burgemeester van ambtswege
overgegaan tot afbraak of tot het wegnemen van de materialen op kosten van de in gebreke blijvende
familie. Daarenboven kan de gemeenteraad een einde stellen aan het recht op concessie. De
gemeenteraad kan die bevoegdheid opdragen aan het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 36
De grond of de nissen bestemd voor de gewone graven, worden teruggenomen door de gemeente ten
vroegste na afloop van het tiende jaar; deze terugneming wordt ten minste drie maanden op voorhand
aangekondigd. Vanaf de aankondiging van terugname van een grond mogen de families de
graftekens, die zij op de graven geplaatst hebben, wegnemen. Op de vervaldag beschikt de gemeente
over de niet weggenomen materialen en neemt de grond of de nis terug in bezit.
Artikel 37
De graven en grafmonumenten, opgenomen op de lijst van graven met lokaal historisch belang worden
onderhouden door de gemeente overeenkomstig de voorschriften van artikel 26§ 2 van het decreet.
Artikel 38
Uitsluitend de gemachtigde van de gemeente is ertoe bevoegd te zorgen voor:

het aanhechten van een volgnummer aan de kist of de urne;

het uitstrooien van de as;

het plaatsen van de kist of de urne in de kuil, de grafkelder of het columbarium;

het delven van een graf voor begravingen of bijzettingen in volle grond en het vullen van de kuil;

het openen en sluiten van bestaande grafkelders;

het openen, plaatsen en afsluiten van de nis in een columbarium.

VIII. CREMATIE - COLUMBARIUM - ASUITSTROOIING
Artikel 39
De crematie is onderworpen aan de formaliteiten bepaald bij het decreet van 16 januari 2004 op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging.
Artikel 40
Voor crematie is een toestemming vereist van de ambtenaar van de burgerlijke stand waar het
overlijden werd vastgesteld, indien dat overlijden in een gemeente van het Vlaamse Gewest heeft
plaatsgehad.
Ingeval van overlijden buiten een gemeente van het Vlaams gewest is een verlof tot crematie vereist
van de procureur des Konings van het arrondissement van de plaats waar zich ofwel het crematorium
ofwel de hoofdverblijfplaats van de overledene bevindt.
Artikel 41
§ 1. De as van de gecremeerde lijken kan in urnen worden geplaatst die binnen de omheining van de
begraafplaats:

begraven worden

worden bijgezet in een columbarium in gesloten nissen;

bijgezet worden in een grafkelder.
§ 2. De as van de gecremeerde lijken kan:

uitgestrooid worden op het daartoe bestemde perceel van de begraafplaats door middel van een
strooitoestel dat alleen door de gemeentelijke aangestelde mag worden bediend;

hetzij worden uitgestrooid op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee onder
de voorwaarden die de Vlaamse regering bepaalt.
Indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of, bij gebrek aan schriftelijke bepaling door de
overledene, op gezamenlijk schriftelijk verzoek, vooraleer de crematie plaatsvindt, van zowel de
echtgenoot of van diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde als van alle bloed- of
aanverwanten van de eerste graad of, indien het om een minderjarige gaat, op verzoek van de ouders
of voogd, kan de as van gecremeerde lijken:

worden uitgestrooid of begraven op een andere plaats dan de begraafplaats.

deze uitstrooiing of begraving kan evenwel niet gebeuren op het openbaar domein, uitgezonderd
de begraafplaats. Indien het een terrein betreft dat niet eigendom is van de overledene of zijn
nabestaanden, is een voorafgaande, schriftelijke toestemming vereist van de eigenaar van het
betrokken terrein. De asverstrooiing of de begraving van de as gebeurt aansluitend op de
crematie.

in een urne ter beschikking gesteld worden van de nabestaanden om te worden bewaard op een
andere plaats dan de begraafplaats. Indien er een eind komt aan de bewaring van de as op een
andere plaats dan de begraafplaats, wordt de as door toedoen van de nabestaande die er de zorg
voor heeft of zijn erfgenamen in geval van diens overlijden, ofwel naar een begraafplaats
gebracht om er begraven, in een columbarium bijgezet of uitgestrooid te worden ofwel
uitgestrooid te worden op een aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee.
De persoon die de as in ontvangst neemt, is verantwoordelijk voor de naleving van deze bepalingen.
§ 3. Onverminderd hetgeen is bepaald in § 1 kan, op verzoek van de echtgenoot en van de bloed- of
aanverwanten in eerste graad, een gedeelte van de as van het gecremeerde lijk aan hen worden
meegegeven.
Artikel 42
Het bijzetten van de urne op de plaats van de geconcedeerde gronden of in een geconcedeerde nis in
het columbarium is onderworpen aan de reglementering betreffende het huishoudelijk reglement op de
concessies.
Artikel 43

De urne met de as van de gecremeerde kan op verzoek worden bijgezet in een gesloten nis van het
columbarium.
De maximum afmetingen van de urne zijn de volgende:
Hoogte: 27 cm
Dikte: 18 cm
Nadat de asurne in de nis is geplaatst wordt deze laatste door de zorgen van de aangestelde van de
gemeente afgesloten.
Op de afdekplaat kan de familie een naamplaat bevestigen (kleven). Bij een geconcedeerde nis kan de
familie de afdekplaat laten graveren. Dit gebeurt in onderling overleg met de gemeentelijke diensten.
Artikel 44
Op de asstrooiweide kunnen de nabestaanden een naamplaatje laten aanbrengen op de
herdenkingszuil. Dit gebeurt volgens de procedure die is beschreven in het retributiereglement
betreffende de plaatsing van een naamplaatje op de herdenkingszuil van de asstrooiweide op de
gemeentelijke kerkhoven. Er mogen geen kronen geplaatst of bloemen geplant worden op de
asstrooiweide. Als dit toch gebeurt, worden deze zonder verhaal verwijderd door de gemeentediensten.
IX. EREPERKEN
Artikel 45
Op het kerkhof der gemeente wordt een ereperk voorzien voor het begraven van het stoffelijk
overschot van:
a) de oud-strijders van de oorlog 1914-1918, op het veld van eer gevallen of nadien overleden;
b) de Belgische of geallieerde militairen die op het grondgebied gedood werden gedurende de
veldtocht 1940-1944, evenals deze zelfde personen die op het grondgebied woonachtig waren, doch
buiten het grondgebied der gemeente overleden;
c) de burgers door de vijand terechtgesteld om hun vaderlandse houding, evenals deze overleden in
concentratiekampen of in een ander land in hoedanigheid van werkweigeraars;
d) de leden van de erkende weerstandsgroeperingen in actie gevallen op het grondgebied der gemeente
of de aldus erkende inwoners gevallen buiten het grondgebied van de gemeente;
e) de verplichte geëvacueerde burgers der gemeente, gevallen als slachtoffers gedurende de veldtocht
1940-1944.
f) de oud-strijders van de oorlog 1940-1944 mits levering van het bewijs oud-strijder;
g) de leden van de erkende weerstandsgroeperingen mits levering van bewijs van erkend weerstander.
Artikel 46
De families moeten zelf het bewijs leveren dat de overledene het grondgebied der gemeente bewoonde
en dat hij valt onder één der categorieën voorzien bij artikel 51.
Artikel 47
Het enige erkenningsteken der graven is de zuil van het type door het gemeentebestuur vastgesteld.
Enkel het neerleggen van bloemen is er op veroorloofd.
Artikel 48
De algemene politiemaatregelen ingelast in dit reglement zijn van toepassing op de ereperken
X. POLITIE
Artikel 49
De gemeentelijke begraafplaats is niet toegankelijk voor het publiek tussen zonsondergang en
zonsopgang.
Artikel 50
De gemeente staat niet in voor de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen.

Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschadigingen aan de graven of
de diefstallen van de aangebrachte gedenktekens, beplantingen, …
Artikel 51
Op de begraafplaatsen zijn alle handelingen verboden waardoor de orde of de aan de doden
verschuldigde eerbied verstoord wordt.
Het is in het bijzonder verboden:
a) aanplakbrieven of opschriften aan te brengen, behoudens in de gevallen bepaald in het decreet van
16 januari 2004; of bij deze politieverordening;
b) goederen te koop aan te bieden of zijn diensten aan te bieden.
Artikel 52
Het is verboden:
1. de omheiningen van het kerkhof te beklimmen of te overschrijden;
2. op het kerkhof binnen te dringen gedurende de sluitingsuren;
3. merken of insnijdingen aan te brengen op de bomen of planten uit te rukken;
4. gedenktekens of andere voorwerpen te beschadigen;
5. bloemperken te betreden, schade te berokkenen aan perken en lanen;
6. afval of papier weg te gooien, tenzij in de daarvoor bestemde plaatsen;
7. te spelen, te zingen of muziek te maken zonder toelating van de burgemeester;
8. plakbrieven, borden, schriften of andere publiciteitstekens, zowel binnen als buiten de
begraafplaats uit te reiken of aan te plakken.
9. met voertuigen de begraafplaats binnen te rijden, tenzij om uitzonderlijke redenen waartoe
toelating wordt verleend door de burgemeester;
10. opschriften of grafschriften aan te brengen die de welvoeglijkheid, de orde en de aan de doden
verschuldigde eerbied verstoren.
Artikel 53
De voorwerpen welke op het kerkhof gevonden worden, moeten onmiddellijk afgegeven worden op
het politiecommissariaat.
XI. STRAFBEPALINGEN
Artikel 54
Onverminderd de toepassing van de artikelen 315, 340, 453 en 526 van het strafwetboek, worden de
inbreuken op de bepalingen van deze verordening gestraft met een gevangenisstraf van één tot zeven
dagen evenals met een boete van één tot vijfentwintig euro ofwel met één van deze straffen alleen.
XII. SLOTBEPALINGEN
Artikel 55
Deze verordening treedt in werking op 2 juni 2015.
Artikel 56
De politieverordening op de begraafplaatsen van 5 maart 2012 wordt opgeheven.
Artikel 57
Deze politieverordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 112 en 114 van de
Nieuwe Gemeentewet.
Artikel 58
Afschrift van deze verordening wordt gestuurd aan de Bestendige Deputatie van de provincie VlaamsBrabant en de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en aan deze van de Politierechtbank.
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6.

De Watergroep: goedkeuring agenda Statutaire Algemene Vergadering van 5 juni 2015

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het schrijven van 5 mei 2015 waarbij de gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan
de Statutaire Algemene Vergadering van 5 juni 2015;
Overwegende dat de Statutaire Algemene Vergadering van De Watergroep op 5 juni 2015 volgende
agenda heeft:
1. Jaarverslag 2014 van de Raad van Bestuur
- Toelichting door directeur-generaal over toekomstplan
- Toelichting door prof. Willems en G. Peleman over klimaatverandering en impact op
drinkwatervoorziening
2. Verslag van het College van Commissarissen over de jaarrekening 2014
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2014
4. Kwijting aan de bestuurders
5. Kwijting aan de commissarissen
6. Aanstelling van een bestuurder op voordracht van het provinciale comité West-Vlaanderen
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, 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 Statutaire Algemene Vergadering van De Watergroep op 5 juni 2015:
1. Jaarverslag 2014 van de Raad van Bestuur
- Toelichting door directeur-generaal over toekomstplan
- Toelichting door prof. Willems en G. Peleman over klimaatverandering en impact op
drinkwatervoorziening
2. Verslag van het College van Commissarissen over de jaarrekening 2014
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2014
4. Kwijting aan de bestuurders
5. Kwijting aan de commissarissen
6. Aanstelling van een bestuurder op voordracht van het provinciale comité West-Vlaanderen,
wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Statutaire Algemene
Vergadering van De Watergroep op 5 juni 2015, wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.
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7.

IGO: goedkeuring agenda Algemene Vergadering van 19 juni 2015

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan de dienstverlenende vereniging IGO Leuven;
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO op 10 maart 2004, die als
rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven;
Gelet op het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, en latere
wijzigingen;

Gelet op het feit dat de gemeente met brief van 4 mei 2015 wordt opgeroepen deel te nemen aan de
Algemene Vergadering van IGO op 19 juni 2015;
Gelet op de agenda van deze algemene vergadering:
1. Goedkeuring verslag vergadering van 19-12-2014
2. Goedkeuring jaarverslag 2014
3. Goedkeuring jaarrekening 2014
4. Vervanging vertegenwoordiger provincie Vlaams-Brabant, Annita Vandebroeck in de raad van
bestuur door An Hermans
5. Varia;
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, 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 van IGO van 19 juni 2015 wordt als volgt
goedgekeurd:
1. Goedkeuring verslag vergadering van 19-12-2014
2. Goedkeuring jaarverslag 2014
3. Goedkeuring jaarrekening 2014
4. Vervanging vertegenwoordiger provincie Vlaams-Brabant, Annita Vandebroeck in de raad van
bestuur door An Hermans
5. Varia;
Aan de vertegenwoordiger wordt opdracht gegeven om het standpunt van de gemeente te vertolken op
de Algemene Vergadering van IGO van 19 juni 2015.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan het secretariaat van IGO , De Vunt 17 te
3220 Holsbeek.
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8.

Hofheide: goedkeuring agenda en aanstelling vertegenwoordiger Algemene Vergadering van
23 juni 2015

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente in de IGS Hofheide;
Gelet op de brief van de IGS Hofheide van 22 april 2015 met bijlagen waarbij een gewone Algemene
Vergadering wordt samengeroepen op 23 juni 2015 met de volgende agenda:
1. Goedkeuring van het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 9 december 2014
2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2014
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
4. Werking van het crematorium
5. Varia
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, en latere
wijzigingen;
Gelet op de statuten van de opdrachthoudende vereniging “Hofheide”, meer bepaald artikel 29 van de
statuten;
Gelet op de voorgedragen kandidaten als vertegenwoordiger:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Tom Jespers bekomt 15 stemmen

- Marinus van Greuningen bekomt 8 stemmen
- Aantal blanco-stemmen: 1
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, 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 gewone Algemene Vergadering van IGS Hofheide van 23 juni 2015,
namelijk:
1. Goedkeuring van het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 9 december 2014
2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2014
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
4. Werking van het crematorium
5. Varia,
wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Met 15 stemmen wordt Tom Jespers, wonende Kouterstraat 44 te 3071 Erps-Kwerps,
aangesteld als gemeentelijke vertegenwoordiger in de gewone Algemene Vergadering van de
opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven “Hofheide” op
23 juni 2015 en wordt hij gemandateerd om over de agendapunten te beraadslagen en te stemmen.
Artikel 3: Een afschrift van deze beslissing zal bezorgd worden aan de opdrachthoudende vereniging
voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven “Hofheide”, pa/ Jacques Roggen, Broekstraat
10 te 3150 Haacht, en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger.
Artikel 4: Deze beslissing wordt onderworpen aan het algemeen toezicht.
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9.

Gemeentelijk reglement betreffende rioolaansluitingen, afkoppeling van regen- en afvalwater,
berging en buffering bij bestaande woningen en het collectief plaatsen en beheren van
individuele waterzuiveringsinstallaties: aanpassen overeenkomst inzake afkoppeling van regenen afvalwater. Goedkeuring

Gelet op het gemeentedecreet:
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 6 mei 2013 houdend het gemeentelijk reglement betreffende de
afkoppeling van regen- en afvalwater, berging en buffering bij bestaande woningen en het collectief
plaatsen en beheren van individuele waterzuiveringsinstallaties;
Gelet op de concessieovereenkomst van openbare dienst van 23 mei 2007 inzake
rioolwaterinfrastructuurbeheer voor de gemeente Kortenberg tussen de gemeente en Aquafin;
Gelet op de noodzaak afspraken te maken tussen enerzijds de gemeente en Aquafin en anderzijds de
eigenaars en rechthebbende van de gebouwen teneinde de projecten tot afkoppeling van regen- en
afvalwater te regelen;
Gelet op de noodzaak een aanpassing uit te voeren aan de bestaande overeenkomst inzake afkoppeling
van regen- en afvalwater om de eigenaars en/of rechthebbende meer zekerheid te bieden tot een goede
uitvoering van de herstelwerken;
Gelet op het feit dat alle andere punten van onderhavig reglement ongewijzigd blijven;
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, 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 gemeenteraad d.d. 01.06.2015 keurt de aanpassing aan artikel 3.7 van de overeenkomst inzake
afkoppeling van regen- en afvalwater goed.
De overige artikels van onderhavig regelement, goedgekeurd op 6 mei 2013, blijven onveranderd
geldig.
De voorwaarden van deze nieuwe overeenkomst zullen retroactief worden toegepast op het project
Vogelenzang.
815

10.

Ondergronds brengen laagspannings- en OV-net Leuvensesteenweg (Karterstraat tot
Schoonaardestraat): gunning Eandis, goedkeuring

Gelet op de schepencollegebeslissing d.d. 08.05.2015 waarbij de offerte van Eandis, d.d. 26.02.2015,
ref. HNW277616 voor het ondergronds brengen van het laagspannings- en openbare verlichtingsnet
langs de Leuvensesteenweg, deel tussen Leuvensesteenweg / hoek Karterstraat en Leuvensesteenweg /
hoek Schoonaardestraat, werd goedgekeurd;
Gelet op het krediet dat voorzien is op beleidscode 020010 – 22810007 – onder actie
1419/001/009/003/002 van de investeringstabel 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, 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 schepencollegebeslissing d.d. 08.05.2015 waarbij de offerte van Eandis voor het ondergronds
brengen van het laagspannings- en OV-net langs de Leuvensesteenweg, deel tussen Leuvensesteenweg
/ hoek Karterstraat en Leuvensesteenweg / hoek Schoonaardestraat werd goedgekeurd, wordt voor
kennisneming aangenomen en bekrachtigd.
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11.

Sint-Amandstraat: vernieuwen waterleidingsnet I.W.V.B., goedkeuring

Gelet op de schepencollegebeslissing d.d. 08.05.2015 waarbij de offerte van de I.W.V.B., d.d.
18.11.2014, ref. 142883 voor het vernieuwen van het waterleidingsnet in de Sint-Amandstraat, in
coördinatie met werken van Eandis, werd goedgekeurd;
Overwegende dat de kostprijs voor het vernieuwen van het waterleidingsnet geraamd wordt op
€ 137.902,17 euro (vrij van btw);
Gelet op het krediet dat voorzien is op actie 1419/001/009/003/002, met registratiesleutel 22809007 –
020010;
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, 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 schepencollegebeslissing, d.d. 08.05.2015 waarbij de offerte van de I.W.V.B. voor het vernieuwen
van het waterleidingsnet in de Sint-Amandstraat werd goedgekeurd, wordt voor kennisneming
aangenomen en bekrachtigd.
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In uitvoering van art. 22 van het Gemeentedecreet werden volgende punten toegevoegd aan de agenda:
de punten 11/1 tot en met 11/5 op vraag van Marinus van Greuningen namens de KNV-fractie;
de punten 11/6 tot en met 11/9 op vraag van Mia Vandervelde namens de Groen-fractie;
de punten 11/10 tot en met 11/12 op vraag van Stefaan Ryckmans namens de Open VLD-fractie.

11/1.

Stand van zaken Vogelenzangstraat / Vierhuizenstraat

Aan de mensen in de genoemde straten wordt gevraagd om gratis grondafstand te doen.
In het aan hen overhandigde contractvoorstel wordt nergens verwezen naar de rooilijn die van
toepassing is. Op het bij het contractvoorstel gevoegde plan staat ook nergens een legende die deze
situatie verduidelijkt. Daarom wordt aan het bestuur gevraagd om de volgende punten toe te lichten en
te verduidelijken:
a) Of er eerst een nieuw rooilijnplan van toepassing moet zijn voordat de werken in deze beide straten
kunnen starten.
De schepen van Openbare Werken antwoordt dat indien de bewoners zich allen akkoord verklaren met
de overeenkomst, er geen rooilijnplan nodig is. Indien verdere stappen dienen ondernomen te worden
zal er een officieel rooilijnplan opgesteld worden.
b) Op basis van welk rooilijnplan, op dit moment, de gratis grondafstand van de inwoners wordt
bedongen.
De schepen van Openbare Werken antwoordt dat het rooilijnplan werd opgesteld door de landmeter
van het studiebureau. Deze heeft de nodige opzoekingen verricht om tot dit plan te komen. Het
officiële plan zal indien nodig aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
c) Waarom dit niet vermeld wordt in het, aan de betrokken bewoners, overhandigde voorstel tot gratis
grondafstand.
De schepen van Openbare Werken antwoordt dat tijdens de infovergadering werd meegedeeld dat er
een landmeter actief was om het rooilijnplan op te stellen. Sommige mensen zijn hiervoor persoonlijk
aangesproken en hebben hun medewerking verleend door het toeleveren van aktes of andere stukken.
d) Of de werken niet eerst moeten worden voorgelegd aan de gemeenteraad c.q. worden goedgekeurd
voordat men de betrokken bewoners gaat bewerken om gratis een deel van hun eigendom af te staan.
De schepen van Openbare Werken antwoordt dat indien de bewoners akkoord gaan met de gratis
grondafstand, de werkzaamheden van de nutsmaatschappijen in de Vogelenzangstraat en een stukje
Vierhuizenstraat van start kunnen gaan. Er dienen hier een aantal netten vernieuwd te worden, alsook
het ondergronds brengen van de laagspanning en het vernieuwen van de openbare verlichting. Deze
nutswerken werden op de gemeenteraad van 4 mei 2015 goedgekeurd. De nutsmaatschappijen werken
enkel op openbaar domein. Deze werken dienen voorafgaand uitgevoerd aan het wegenis- en
rioleringsproject.

Het wegenis- en rioleringsdossier (plannen, bestek) wordt integraal ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.
e) Het bestuur heeft op de webstek van Kortenberg vragen en antwoorden met betrekking tot het
project Vogelenzangstraat gepubliceerd. Men wil weten waarom deze toch belangrijke aspecten niet
meteen en expliciet vermeld werden in het voorstel tot grondafstand.
Dit zou de transparantie van het handelen van het bestuur zeker ten goede komen en had meteen
duidelijkheid verschaft aan de betrokkenen aldus de vraagsteller.
De schepen van Openbare Werken antwoordt dat er vele toelichtingen werden gegeven op beide
infoavonden. Naar aanleiding van vragen van het buurtcomité werd er besloten daarbovenop nog extra
een Q&A lijst op te stellen die eveneens beschikbaar is via de webstek.
f) Of het gebruikelijk en noodzakelijk is dat de schepen van Ruimtelijke Ordening, onafhankelijk van
de door de gemeente aangezochte onderhandelaar, bewoners bezoekt om hen “te overtuigen” gratis
afstand te doen van een deel van hun eigendom.
Er werden aan de vraagsteller verschillende gevallen gemeld van deze gemeentelijke huisbezoeken,
waaronder die van een bezoek bij een hoog bejaarde bewoner.
De schepen van Openbare Werken antwoordt dat betreffende de afgelegde bezoeken van de schepen
van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening aan bewoners van de straat, het college bevestigt dat
deze kaderen in het uitklaren van onduidelijkheden betreffende de afkoppelingsprojecten op privé
eigendom of verdere toelichtingen aangaande de noodzaak van de grondafstand. Tijdens deze
informatieve bezoeken, op aangeven van de onderhandelaar of op vraag van de bewoners, werd er
door de schepen niets ter ondertekening voorgelegd.
De burgemeester verwijst hierbij eveneens naar een brief die alle raadsleden hebben ontvangen naar
aanleiding van een gelijkaardige vraag van een inwoner.

11/2.

Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Vogelenzangstraat

Op verschillende plaatsen in Vogelenzang- en Vierhuizenstraat hangt een bekendmaking uit met
betrekking tot deze aanvraag.
De aanvraag kan worden ingekeken tijdens het openbaar onderzoek. Er worden volgende vragen
gesteld:
a) Of het bestuur deze aanvraag kan toelichten.
De schepen van Ruimtelijke Ordening antwoordt dat aangezien de uitvoering van een dergelijk project
vergunningsplichtig is, er een openbaar onderzoek dient uitgevoerd te worden. Dit openbaar
onderzoek duurt 30 dagen en in die tijdspanne kunnen bewoners bezwaren indienen tegen het
voorliggende project.
b) Of het bestuur al enig idee heeft wanneer de startdatum van het openbaar onderzoek zal zijn.
De schepen van Ruimtelijke Ordening antwoordt dat dit loopt vanaf de goedkeuring van de start van
het openbaar onderzoek door het college van burgemeester en schepenen, voorzien op vrijdag 5 juni
2015, nadat de gemeente in kennis werd gesteld door de gewestelijke stedenbouwkundige dienst en
dat dit loopt tot 4 juli 2015.

11/3.

Brief van een verontruste bewoner van de Vogelenzangstraat

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft de voorzitter melding gemaakt van een brief van een
bewoner van de Vogelenzangstraat. Van de inhoud van deze brief had de voorzitter maar kort voor de

aanvang van de vergadering kennis kunnen nemen. Er wordt gevraagd of het bestuur nu, een maand
later, de raad haar reactie op deze brief kan laten weten.
De schepen van Ruimtelijke Ordening antwoordt dat betrokken inwoner een antwoord aangetekend
heeft ontvangen. Een kopie wordt ter zitting aan elk raadslid overhandigd.

11/4.

Eenrichtingsverkeer deel Vierhuizenstraat

Er gaan geruchten rond dat het bestuur plannen heeft om een deel van de Vierhuizenstraat
eenrichtingsverkeer te maken. Men wil weten of dit gerucht klopt en, indien waar, of het bestuur deze
plannen kan toelichten.
De burgemeester antwoordt : neen.
Tijdens de vorige vergadering van de gemeenteraad werd gezegd dat deze optie door het studiebureau
Timenco werd onderzocht, maar niet door het bestuur werd weerhouden.

11/5.

Enquête met betrekking tot het voorstel van de verandering van de wekelijkse marktdag

Het is een bepaalde fractie ter oren gekomen dat de genoemde enquête alleen bestemd zou zijn voor
inwoners van de gemeente. Daarom worden er een aantal vragen gesteld:
a) Of het bestuur zich ervan bewust is dat daarmee de wekelijkse bezoekers van buiten de gemeente,
die toch van groot belang zijn voor de lokale handelaars en de marktkramers, geen invloed hebben op
deze beslissing.
b) Of het bestuur zich ervan bewust is dat deze consumenten een belangrijke bijdrage leveren aan het
succes van de donderdagochtendmarkt en de lokale economie in het algemeen.
c) Of het bestuur van plan is de betrokken lokale handelaars en marktkramers, die niet in de gemeente
woonachtig zijn, wel de mogelijkheid te geven deze enquête in te vullen.
De schepen van Lokale Economie antwoordt dat er reeds 2 enquêtes werden gehouden op de markt
waaraan zowel de bezoekers van buiten de gemeente als de marktkramers zelf kon deelnemen, hun
standpunt is dus gekend. Iedereen mag uiteraard deelnemen aan de enquête.

11/6.

Stand van zaken/timing infrastructuurbehoeftenplan verenigingen

Er wordt gevraagd wat de stand van zaken en de timing is met betrekking tot het
infrastructuurbehoeftenplan voor de verenigingen.
De schepen van Sport en Cultuur antwoordt dat het accommodatieplan bijna rond is.
Het neemt meer tijd in beslag dan gedacht omdat het veel sectoren omvat. Het gaat niet alleen over
vrijetijdsinfrastructuur maar ook over infrastructuur voor onderwijs en sociale zaken, en soms lopen
die zaken ook door elkaar zoals bijvoorbeeld bij het gebruik van de turnzaal in iedere gemeentelijke
school door verenigingen op woensdagnamiddag en ‘s avonds, of het gebruik van ontmoetingscentra
door onderwijs of sociale zaken overdag.
Het bestuur weet nu voor 95 % welke richting het wenst uit te gaan om de bestaande infrastructuur zo
optimaal mogelijk te benutten en welke uitbreiding en/of nieuwe infrastructuur er nodig is.
Er zijn nog een aantal knopen (vooral financiële) die moeten worden doorgehakt.
Voor de meeste projecten zijn ondertussen ramingen opgesteld maar nog niet voor alles. Het is de
bedoeling dat het schepencollege heel binnenkort een laatste bespreking hierover heeft en dan bepaalt
wat haalbaar is, op korte en lange termijn, en daarvoor dan zowel een financiële planning als een

timing opstelt. Daarvoor moet het financieel meerjarenplan aangepast worden en dat zal dan iets zijn
voor het najaar.

11/7.

Verslagen adviesraden op webstek

Er werd vastgesteld dat er momenteel heel wat verslagen van de verschillende gemeentelijke
adviesraden op de gemeentelijke webstek ontbreken.
Nochtans komen deze adviesraden in theorie zeer regelmatig samen en wordt er van uitgegaan dat er
tijdens de vergaderingen ook wel notulen gemaakt worden.
Daarom vraagt men of het niet wenselijk is dat, in het kader van de geponeerde transparantie voor alle
burgers en uiteraard de gemeenteraadsleden, de verslagen van de adviesraden regelmatig en blijvend
op de Kortenbergse webstek worden geplaatst, of dat hier een politieke keuze aan de basis ligt.
De burgemeester antwoordt dat de vraagsteller formeel gelijk heeft: er ontbreken nogal wat verslagen
van vergaderingen van de adviesraden op de gemeentelijke webstek. Nochtans werd bij het begin van
deze bestuursperiode afgesproken dat die verslagen wél op de webstek terecht moesten komen.
Wat er dan is fout gelopen en hoe kunnen we er iets aan veranderen ?
Het ligt duidelijk niet aan instructies en herinneringen vanuit het bestuur. Met het oog op de nieuwe
legislatuur die zou starten op 1 januari 2013, werd op 11 december 2012 een e-mail bezorgd aan alle
diensthoofden om af te spreken dat de verslagen van de gemeentelijke adviesraden voortaan op het
publieke gedeelte van de webstek moesten worden geplaatst en niet langer (alleen) op het intranet voor
het bestuur. Er werd binnen het managementteam ook een “format” afgesproken waaraan die
verslagen moesten beantwoorden om op een min of meer uniforme manier op de webstek te
verschijnen.
Aan deze afspraak werd intussen al twee maal per mail herinnerd, nl. op 3 maart 2014 en op
16 september 2014.
Navraag leert dat de diensthoofden vaak zelf niet over de goedgekeurde verslagen van de adviesraden
beschikken en ze dus ook niet op de webstek kunnen publiceren. Dat komt omdat de verslagen van die
adviesraden worden opgesteld door de secretarissen van die adviesraden en dat zijn vrijwilligers.
Vaak Chinese vrijwilligers, want niemand staat echt te springen om een hele avond lang
geconcentreerd te moeten blijven luisteren naar alle tussenkomsten, nadien nog eens een hele tijd aan
een deftig verslag te werken, en ten slotte nog kritiek te krijgen omdat niet elke tussenkomst werd
weergegeven in dat verslag.
Omdat het werk van die vrijwilligers moet gekoesterd en gewaard worden, is het niet evident om deze
mensen continu achter de veren te zitten met de vraag waar hun verslag blijft, te meer omdat niet alle
adviesraden met een vaste periodiciteit vergaderen en men dus vanuit de diensten niet precies weet
wanneer het gepast is om naar een verslag te informeren.
Intussen zijn alle beschikbare verslagen opgevraagd en gepubliceerd op de webstek.
Het zal, aldus de burgemeester, een permanent aandachtspunt moeten blijven, maar hij pleit er toch
voor om het nodige begrip op te brengen voor de secretarissen van de adviesraden, die op vrijwillige
basis een verslag opstellen en aan wie het bestuur niet dezelfde eisen kan stellen als aan de eigen
personeelsleden.

11/8.

Rustbanken

De trage wegen geven ook aan bejaarde burgers de gelegenheid om op een veilige manier een
wandeling te maken. Deze dagelijkse wandeling is een manier om langer fit te blijven. Er is vraag naar
meer zitbanken langs deze trage wegen. Op vele centrale plaatsen zijn er reeds zitbanken geplaatst.
Hoe verder weg van het centrum, hoe schaarser de zitbanken worden.
Daarom wordt er gevraagd om gericht nog meer uit te kijken naar opportuniteiten om zitbanken te
plaatsen, bijvoorbeeld in Erps-Kwerps aan kruispunten van trage wegen, aan de chirolokalen, aan de
sporthal, aan het kruispunt Kwerpse Baan – Zavelstraat, meer banken langs de HST-fietsroute, enz.

De burgemeester antwoordt dat het bestuur het er zeker over eens is dat zitbanken nuttig zijn om de
bejaarde inwoners de kans te geven een gezonde wandeling te maken, waarbij ze op regelmatige
tijdstippen even kunnen rusten. De vraagsteller merkt terecht op dat op vele centrale plaatsen in de
gemeente reeds zitbanken geplaatst zijn. Die zitbanken zijn inderdaad schaarser naarmate men zich
verder van het centrum van de deelgemeente begeeft. Dat lijkt ook zeer logisch, omdat bejaarde
inwoners die nood hebben aan regelmatige tussenstops, niet tot kilometers ver uit het dorpscentrum
zullen wandelen.
Wat het plaatsen van zitbanken langs trage wegen betreft, moet er rekening worden houden met enkele
belangrijke overwegingen. Bij trage wegen zijn er enerzijds de voetwegen (1,65 m breed), die vaak
een te smal profiel hebben om een bank te plaatsen, en anderzijds de buurtwegen (3,30 m), waarbij
banken geen hindernis mogen vormen voor het landbouwverkeer.
Er kan uiteraard steeds een concrete locatie voorgesteld worden voor het plaatsen van een zitbank
langs een voet- of buurtweg. Maar dan zal men minstens rekening moeten houden met deze
opmerkingen. Het gebeurt overigens vrij zelden dat er vanwege de wandelaars zelf een vraag komt
naar het plaatsen van zitbanken langs voet- of buurtwegen.
Wel werden er, in samenwerking met het provinciebestuur, 4 picknicktafels en 3 banken geplaatst op
verschillende locaties die terug te vinden zijn op de kaart “fietsknooppuntennetwerk Vlaams-Brabant”.
De inplanting van een zitbank op een andere publieke plaats (weg of plein) vergt eveneens een
zorgvuldige afweging van verschillende aspecten waarmee rekening moet worden gehouden:
 De breedte van de stoep: voor een minimum profiel is een totale stoepbreedte van 2,20 m
vereist. Bredere elementen zoals zitbanken en ander straatmeubilair kunnen enkel worden
ingeplant waar het voetpad plaatselijk een grotere breedte heeft.
 De looplijn voor blinden en slechtzienden.
 Sociale controle en onderhoud:
o In omgevingen met veel bomen worden de banken snel vuil. Een zeer frequent
onderhoud is dan nodig.
o In de buurt van sommige zitbanken worden regelmatig peuken van joints en soms
zelfs injectienaalden aangetroffen.
o In de omgeving van banken wordt vaak klein afval achtergelaten.
o Vaak gaat het plaatsen van banken daarom gepaard met het plaatsen van een
vuilnisbakje, waarbij dan controle moet worden uitgeoefend op het storten van
huisvuil of vandalisme (in brand steken van de vuilnisbak, stukmaken van de
vuilnisbak, …).
 De omgeving: of het een zinvolle, gewenste ontmoetingsplaats is.
De burgemeester stipt ook nog aan dat de schuilhuisjes van De Lijn eveneens over een zitbank
beschikken, die door vermoeide wandelaars zeker kan gebruikt worden om even uit te rusten. Dat zijn
er over de hele gemeente meer dan 50.
In de gemeente Kortenberg zijn er trouwens niet minder dan 58 zitbanken geplaatst.
Wat de voorstellen van de vraagsteller betreft:
 Aan de chirolokalen: in de buurt van de chirolokalen van Everberg is dat al het geval; in ErpsKwerps zou dat in principe overwogen kunnen worden, maar er zijn nu al regelmatig klachten
over lawaaioverlast ’s avonds. Misschien is het beter verplaatsbare stoelen te gebruiken, die
door de leiding kunnen worden weggezet als iedereen naar huis is.
 Aan de sporthal van Erps-Kwerps: vlakbij de sporthal staat een bank aan het kapelletje. Aan
de sporthal zelf kan men zitten op het muurtje van de plantenbak.
 Aan het kruispunt Kwerpsebaan – Zavelstraat: de vraag is of het wenselijk is een sociale
ankerplaats te creëren op dit drukke kruispunt. De bank zou bovendien onder bomen moeten
geplaatst worden, wat in lente, zomer en herfst problemen geeft om ze proper te houden.
 Meer banken langs de HST-fietsroute: hierover vraagt de burgemeester zich af of dit wenselijk
is. De HST-route is een “fietssnelweg”. Is het wel gewenst hier wandelverkeer aan te trekken.
Er is nu een picknickbank in het deel van de fietsweg aan de Runderenberg. Maar dat sluit
nauw aan bij andere voetgangersroutes.
Het bestuur is graag bereid om verdere concrete voorstellen te bekijken met de Mobiliteitsdienst en
met de dienst Openbare Werken en zal er, indien mogelijk en opportuun, graag rekening mee houden.

11/9.

Voorstel tot motie rond “Red de natuur in je buurt”

Er is momenteel grote bezorgdheid bij natuurliefhebbers en natuurverenigingen dat kleine
natuurgebieden (de norm is 10 hectares aaneengesloten gebied) in de toekomst niet meer zullen
gesubsidieerd worden door mogelijke beslissingen van minister Schauvlieghe van leefmilieu.
Daarom wil men weten wat mogelijks de gevolgen zijn van het nieuwe decreet voor Kortenberg, of er
reservaten, bv. Billekensberg of Rotte Gaten, bedreigd zijn, wat de omvang is van subsidies die
Kortenberg zou kunnen mislopen bij uitvoering van het decreet en of alle partijen bereid zijn om
samen te zitten om een motie in te dienen ter bescherming van de kleine natuurgebieden.
De schepen van Milieu stelt dat het gemeentebestuur zeker en vast oog heeft voor de natuur en
natuurgebieden. Dit blijkt o.a. uit het jaarlijks budget dat “gereserveerd” wordt voor de aankoop van
natuurgebieden door een terreinbeherende vereniging.
Het natuurdecreet waar de vraagsteller het over heeft is tot stand gekomen na uitvoerig overleg met
belanghebbende doelgroepen (zoals bv. terreinbeherende verenigingen, landbouwverenigingen, jacht,
bosgroepen, enz.) en werd in mei vorig jaar goedgekeurd door de Vlaamse regering.
Dit verhaal is echter nog helemaal niet ten einde. Op basis van dit decreet werkt ANB, in overleg met
de belanghebbende doelgroepen, de uitvoeringsbesluiten uit, daarna pas volgt de besluitronde.
Het is dus vandaag nog niet mogelijk te zeggen hoe de situatie er voor de natuurgebieden in
Kortenberg zal uitzien. De vraag is dus wat voorbarig. Het bestuur wacht beter af tot het volledige
plaatje gekend is en zal ten gepasten tijde reageren.
De burgemeester voegt hier aan toe dat het momenteel zeker nog niet duidelijk is of er reden tot
ongerustheid is.

In uitvoering van art. 32 van het Gemeentedecreet wordt er gevraagd of de aanstelling van de nieuwe
bibliothecaris niet door de gemeenteraad dient bekrachtigd te worden.
De burgemeester antwoordt dat de gemeenteraad alleen bevoegd is voor de aanstelling van de
decretale graden (gemeentesecretaris en financieel beheerder) en voor de overige leden van het
managementteam (MT). De andere personeelsaanstellingen gebeuren door het college van
burgemeester en schepenen.

Raadslid Mia Vandervelde verlaat de zitting.

11/10. Aanvraag VZW BAK (Belgian Adoptees from Korea) afgewezen wegens gebruik van een
andere taal dan het Nederlands
Er werd gevraagd om een kleine activiteit (kookworkshop) te mogen organiseren in een van de lokalen
van de gemeente Kortenberg, tegen vergoeding. De locatie maakte niet uit zolang deze maar geschikt
is voor een kookworkshop voor 10 à 15 personen. Een uitgeruste keuken is zelfs niet nodig aangezien
ze over een mobiele keuken beschikken. Enkel tafels/stoelen en een mogelijkheid voor afwas is alles
wat ze nodig hebben.
De aanvraag werd afgewezen omdat deze vereniging niet het Nederlands gebruikt als taal voor
communicatie... Dat is niet correct volgens de vraagsteller, deze vereniging gebruikt wel degelijk het
Nederlands als taal voor hun communicatie, naast het Frans voor hun Franstalige leden. Het betreft
een nationale vereniging met zetel in Kortenberg.
Daarom wordt er gevraagd of het college deze weigering kan verduidelijken.
De schepen van Cultuur antwoordt dat de erkenningsaanvraag van deze vereniging besproken werd in

het schepencollege van 20 maart 2015. Deze aanvraag voldoet niet aan de artikelen 7 en 9 van het
gemeentelijk erkenningsreglement. Een reglement dat in 2011, toen de vraagsteller deel uitmaakte van
de meerderheid, op 1 onthouding na, unaniem werd goedgekeurd.
Artikel 7 bepaalt dat een meerderheid van de leden en bestuursleden in de gemeente wonen. Voor deze
vereniging is dat maar 10 leden op de 150 en maar 1 bestuurslid op 5.
Artikel 9 bepaalt dat de vereniging het Nederlands gebruikt bij haar werking en organisatie. Alle
gegevens en documenten van de vereniging bestemd voor de inwendige werking en voor de bevolking
dienen in het Nederlands opgesteld te zijn.
Het is duidelijk dat deze vereniging, die meertalig is in haar werking, niet in aanmerking kan komen
voor erkenning.
Deze vereniging kan ook niet het statuut krijgen van niet-erkende Kortenbergse vereniging of van
bovenlokale vereniging want ook in die gevallen blijft artikel 9, nl. het gebruik van het Nederlands in
haar werking en organisatie, onveranderd gelden. Artikel 9 is een basisvoorwaarde.
De dienst Vrije Tijd heeft daarom terecht het college een negatief advies gegeven voor deze aanvraag
tot erkenning en ook voor het gebruik van gemeentelijke lokalen. Het college heeft dat advies gevolgd.
Dat advies houdt natuurlijk geen enkel waardeoordeel in over deze vereniging maar ze voldoet spijtig
genoeg niet aan de voorwaarden om van gemeentelijke ondersteuning, onder de vorm van huur van
lokalen, te kunnen genieten.
De dienst Vrije Tijd heeft op 25 maart 2015 in een e-mail deze vereniging op de hoogte gebracht dat
zij niet voldoen aan de artikels 7 en 9 van het erkenningsreglement.

11/11. Ondersteuning van de plaatselijke middenstand
In vergelijking met de geldstromen richting jeugd, sport en cultuur (waar de vraagsteller absoluut geen
probleem mee heeft) is de financiële ondersteuning naar de handelaars ondermaats. Daarom wordt aan
het bestuur gevraagd om een aantal zaken toe te lichten:
a) De organisatie van de braderie (Dag van de klant) heeft de boodschap gekregen om alles (lees:
optredens, huur materialen, andere) zelf te pre-financieren. Op basis van de voorgelegde stukken zal,
in functie van de beschikbare middelen, overgegaan worden tot terugbetaling. Dit is in het verleden
nooit gebeurd. Er wordt gevraagd naar het waarom van deze verandering. Hieromtrent werden
verschillende e-mails verstuurd (februari, april, mei) … steeds zonder antwoord.
Ondertussen zou dit opgelost zijn (mondeling), men wil weten of dat klopt.
De schepen van Lokale Economie antwoordt dat de dag van de klant door UNIZO i.s.m. de RLE
wordt georganiseerd. Hiervoor werd een financiële steun van 4.000 euro aan de gemeente gevraagd.
Dat bedrag werd reeds goedgekeurd en is voor hen ook voorzien.
Evenwel werd er ook een draaiboek en overzicht van de kosten opgevraagd, deze werden echter nooit
bezorgd.
Indien er voorschotten dienen betaald te worden, dan kan dit bedrag gestort worden op de rekening,
mits het voorleggen van de nodige documentatie en uitleg (bestelbonnen, voor wat moet er voorschot
betaald worden e.d.). In het verleden was dit ook al het geval. Subsidies worden pas uitbetaald na het
voorleggen van de nodige bewijsstukken.
b) De middenstand wordt steeds (meer) aangesproken voor sponsoring of medewerking, niet alleen
door de lokale verenigingen, maar ook door de gemeente zelf (infogidsen). Ook wordt de RLE steeds
gevraagd voor logistieke hulp, denk maar aan Dag 1 of andere activiteiten in de abdijsite. De
middenstand zorgt voor het commerciële imago van onze gemeente. Er wordt gevraagd wat hier
tegenover staat en of er een volledig overzicht kan verkregen worden van de geldmiddelen die richting
lokale economie gaan.
De schepen van Lokale Economie antwoordt dat de RLE voor Dag 1 een vrijwilligersvergoeding heeft
ontvangen. Van andere concrete vragen tot logistieke ondersteuning is het bestuur niet op de hoogte.

c) Men wil weten waarom er bij grote evenementen (lees: Crisis, Excuus, sportactiviteiten, Dag 1) wel
werklui van de gemeentelijke werkplaatsen kunnen ingezet worden en niet bij een activiteit (lees:
braderie) van de middenstand.
De schepen van Lokale Economie antwoordt dat het logisch is dat er bij grote evenementen logistieke
ondersteuning is maar dat dit niet geld voor de kleinere. Bijvoorbeeld voor het Crisisfestival is
ondersteuning noodzakelijk vanwege de veiligheidsvereisten en de nodige technische kennis om de
grote tent op te zetten.
d) Er wordt gevraagd waarom de controle op de financiën bij RLE groter is dan bij andere (lees: sport,
jeugd, cultuur)-raden.
De schepen van Lokale Economie antwoordt dat subsidies enkel worden uitbetaald na het voorleggen
van facturen, dit is bij alle raden het geval. Alle facturen worden ook nagekeken, ook bij alle raden,
die uiteraard verantwoord dienen om te gaan met hun budget.

11/12. Ondersteuning voetbalploegen
Wanneer de verschillende voetbalploegen zich engageren voor een grondig samenwerkingsverband
voor jeugdploegen zou het gemeentebestuur zich engageren om de nodige investeringen te doen op de
verschillende locaties.
Men wil graag weten, vooraleer de begrotingswijziging wordt voorgesteld op de volgende
gemeenteraad, welke engagementen het college voor ogen heeft.
De schepen van Sport antwoordt dat vorig jaar in mei de eerste kleine stap in samenwerking tussen de
voetbalclubs werd gezet. De drie clubs hebben toen, volgens artikel 327 van het bondsreglement, een
samenwerkingsverband voor jeugdploegen ondertekend voor het seizoen 2014-2015. Door een
samenwerkingsverband te ondertekenen kunnen jeugdspelers en jeugdtrainers tussen de drie clubs
uitgewisseld worden. Er is het vorige seizoen een voorzichtige samenwerking opgezet tussen twee van
de drie clubs voor een paar leeftijdscategorieën en het gemeentebestuur heeft deze clubs voor dat
engagement ondersteund met de herstelling van de bestaande douches in Everberg en met de huur van
kleed- en douchecontainers in zowel Kortenberg als Everberg.
Ook dit jaar hebben de drie clubs het samenwerkingsverband voor jeugdploegen ondertekend. Sp.
Kortenberg en St. Meerbeek hebben voor het seizoen 2015-2016 een overeenkomst voor een volledige
samenwerking voor een groot gedeelte van de verschillende jeugdcategorieën.
De trainers en afgevaardigden van beide clubs zijn al op de hoogte. Ondertussen werd al een volledig
trainingsschema uitgewerkt. Dit is weer een stap dichter bij een volledige samenwerking. Deze week
worden de ouders van beide clubs uitgenodigd om deze visie te communiceren.
Het lijkt logisch dat het bestuur deze volgende stap opnieuw zal ondersteunen onder de vorm van het
verder huren van de kleed- en douchecontainers, 1000 euro per container per maand.
Tegen het einde van het seizoen wordt bekeken op welke manier de gemeente een deel van het
onderhoud van de voetbalvelden kan overnemen.
Vermits dit al over 2016 gaat, staat dat niet in de budgetwijziging van de volgende gemeenteraad.
Het gaat voorlopig nog altijd over maatregelen die kunnen teruggedraaid worden als de samenwerking
niet verder blijft evolueren in de richting van volledige samenwerking. Voor grote infrastructurele
maatregelen op lange termijn, zijn er nog verdere stappen nodig.

Raadslid Stefaan Ryckmans verlaat de zitting.

12.

Verslag

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, Koen Van
Roey, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele,
Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
- onthouden zich: Marinus van Greuningen
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd met 21 stemmen voor en 1 onthouding, met
onderstaande randmelding, op basis van artikel 33 van het gemeentedecreet:
Naar aanleiding van latere bijkomende info van de commissaris-revisor beslist de gemeenteraad zijn
standpunt te wijzigen m.b.t. punt 24 ‘I.W.V.B.: goedkeuring agenda Jaarvergadering van 23 juni
2015’, en zich te onthouden voor punt 3 van deze agenda.

P. LEBRUN
secretaris

C. TAES
voorzitter

