ZITTING VAN 29 JUNI 2015
AANWEZIG: Chris Taes burgemeester-voorzitter; Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens,
Anna Outtier-Vannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, schepenen; Julia De Coster,
Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy
Trappeniers, Roger Broos, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers,
Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée, raadsleden; Paul Lebrun,
secretaris.

Raadsleden Mia Brumagne en Jana Nevens laten zich verontschuldigen.
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Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 31.01.2015
Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 28.02.2015
Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 31.03.2015
Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 30.04.2015
Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 31.05.2015
Vaststelling beginbalans: goedkeuring
Jaarrekening 2014: goedkeuring
Eerste wijziging budget 2015: goedkeuring
Aanpassing financieel meerjarenplan 2014-2019: goedkeuring
Vivaqua: uittreding ingevolge samenwerkingsakkoord gewestgrensoverschrijdende
intercommunales
11. Organisatie zwemvervoer gemeentelijke basisscholen: goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze
12. Afbakening zones 30: toelichting
13. Leveren, plaatsen, installeren en verhuren van een ANPR-cameraopstelling en aanleveren van
bijbehorende software: goedkeuring bestek en gunningswijze
14. Goedkeuring omgevingsanalyse ruimtelijke ordening gemeente Kortenberg
15. Verhaalbelasting op de verwerving van de wegbedding
16. Verkaveling Leuvensesteenweg 171-173-175: goedkeuring tracé en uitrusting wegenis
17. Sint-Amandstraat, ondergronds brengen elektriciteitsnet en vernieuwen openbare verlichting,
gunning Eandis: goedkeuring
18. Vogelenzangstraat, riolerings- en asfalteringswerken: goedkeuring ontwerp,
opdrachtdocumenten en raming
19. Vogelenzangstraat, riolerings- en asfalteringswerken: voorlopige beslissing rooilijnplan
20. Voetweg 101 Erps-Kwerps: voorlopige beslissing (deel), principiële beslissing wijziging
voetweg
20/1. Openstellen gemeentediensten op een avond in de week
20/2. Zwerfvuil en vuilbakjes
21. Verslag

OPENBARE ZITTING

1.

Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 31.01.2015

De gemeenteraad neemt kennis van volgend bijgevoegd proces-verbaal van kasnazicht van de
gemeente d.d. 31.01.2015

Kastoestand op:
A. Synthesebalans algemene rekening
Algemeen totaal
B. Detail van de rekeningen klasse 5
B1 : financiële rekeningen
B2 : interne fin. rekeningen
Globaal saldo
C. Detail van de rekeningen klasse 5
C1 : individuele rekeningen
C2 : interne indiv. rekeningen
D. Synthese – controletabel:
E. Echtverklaring door ontvanger
F. PV. van kasnazicht door College
Ter info detail van de financiële rekeningen
Rekening courant 1
Rekening courant 2
Diftar
Belfius Treasury+
Belfius Tre@sury + Special
Belfius Fidelity 6M
ING zichtrekening
KBC-Call32 spaarrekening
Bank van de Post
Totaal van de leningen en Ko
Rekening toelagen en leningen
ING Business Account
ING Flexibonus Account 6
KBC zicht/bedrijfsrekening
ABN AMRO-KIR-rekening
Kas van de ontvanger
Kassa burgerzaken
Kassa ROS
Kassa Milieu
Kassa Balie/Onthaal
Kassa Vrije Tijd

31.01.2015

110.166.128,75 EUR
16.384.440,07EUR
-816.684,83 EUR
15.567.755,24 EUR
16.384.440,07 EUR
-816.684,83 EUR
OK
06.05.2015

16.384.440,07 EUR
1.925.177,67 EUR
5.210,17 EUR
87.264,03 EUR
1.442.040,03 EUR
2.052.714,05 EUR
4.034.914,82 EUR
14.512,60 EUR
3.526.918,10 EUR
145,00 EUR
70.328,50 EUR
263.741,63 EUR
630.533,70 EUR
260.000,00 EUR
723,59 EUR
2.068.023,21 EUR
991,57 EUR
621,90 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
279,50 EUR
300,00 EUR

474.33

2.

Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 28.02.2015

De gemeenteraad neemt kennis van volgend bijgevoegd proces-verbaal van kasnazicht van de
gemeente d.d. 28.02.2015
Kastoestand op:
A. Synthesebalans algemene rekening
Algemeen totaal
B. Detail van de rekeningen klasse 5
B1 : financiële rekeningen
B2 : interne fin. rekeningen
Globaal saldo

28.02.2015

112.061.007,62 EUR
16.399.412,76EUR
-31.150,89 EUR
16.368.261,87 EUR

C. Detail van de rekeningen klasse 5
C1 : individuele rekeningen
C2 : interne indiv. rekeningen
D. Synthese – controletabel:
E. Echtverklaring door ontvanger
F. PV. van kasnazicht door College

16.399.412,76 EUR
-31.150,89 EUR
OK
06.05.2015

Ter info detail van de financiële rekeningen
Rekening courant 1
Rekening courant 2
Diftar
Belfius Treasury+
Belfius Tre@sury + Special
Belfius Fidelity 6M
ING zichtrekening
KBC-Call32 spaarrekening
Bank van de Post
Totaal van de leningen en Ko
Rekening toelagen en leningen
ING Business Account
ING Flexibonus Account 6
KBC zicht/bedrijfsrekening
ABN AMRO-KIR-rekening
Kas van de ontvanger
Kassa burgerzaken
Kassa ROS
Kassa Milieu
Kassa Balie/Onthaal
Kassa Vrije Tijd

16.399.412,76 EUR
1.891.877,75 EUR
2.473,92 EUR
138.811,34 EUR
1.442.040,03 EUR
2.052.714,05 EUR
4.034.914,82 EUR
14.512,60 EUR
3.526.918,10 EUR
145,00 EUR
70.328,50 EUR
263.741,63 EUR
630.533,70 EUR
260.000,00 EUR
723,59 EUR
2.068.023,21 EUR
991,57 EUR
70,20 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
300,00 EUR
292,75 EUR

474.33

3.

Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 31.03.2015

De gemeenteraad neemt kennis van volgend bijgevoegd proces-verbaal van kasnazicht van de
gemeente d.d. 31.03.2015
Kastoestand op:
A. Synthesebalans algemene rekening
Algemeen totaal
B. Detail van de rekeningen klasse 5
B1 : financiële rekeningen
B2 : interne fin. rekeningen
Globaal saldo
C. Detail van de rekeningen klasse 5
C1 : individuele rekeningen
C2 : interne indiv. rekeningen
D. Synthese – controletabel:
E. Echtverklaring door ontvanger
F. PV. van kasnazicht door College
Ter info detail van de financiële rekeningen
Rekening courant 1

31.03.2015

111.934.013,68 EUR
15.536.888,71EUR
-368.185,52 EUR
15.168.703,19 EUR
15.536.888,71 EUR
-368.185,52 EUR
OK
06.05.2015

15.536.888,71 EUR
1.034.588,34 EUR

Rekening courant 2
Diftar
Belfius Treasury+
Belfius Tre@sury + Special
Belfius Fidelity 6M
Belfius Fidelity 12 M
ING zichtrekening
KBC-Call32 spaarrekening
Bank van de Post
Totaal van de leningen en Ko
Rekening toelagen en leningen
ING Business Account
ING Flexibonus Account 6
KBC zicht/bedrijfsrekening
ABN AMRO-KIR-rekening
Kas van de ontvanger
Kassa burgerzaken
Kassa ROS
Kassa Milieu
Kassa Balie/Onthaal
Kassa Vrije Tijd

38.309,03 EUR
97.365,14 EUR
1.442.040,03 EUR
0,00 EUR
4.034.914,82 EUR
2.052.714,05 EUR
14.512,60 EUR
3.526.918,10 EUR
145,00 EUR
70.328,50 EUR
263.741,63 EUR
630.533,70 EUR
260.000,00 EUR
723,59 EUR
2.068.023,21 EUR
991,57 EUR
447,60 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
300,00 EUR
291,80 EUR

474.33

4.

Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 30.04.2015

De gemeenteraad neemt kennis van volgend bijgevoegd proces-verbaal van kasnazicht van de
gemeente d.d. 30.04.2015
Kastoestand op:
A. Synthesebalans algemene rekening
Algemeen totaal
B. Detail van de rekeningen klasse 5
B1 : financiële rekeningen
B2 : interne fin. rekeningen
Globaal saldo
C. Detail van de rekeningen klasse 5
C1 : individuele rekeningen
C2 : interne indiv. rekeningen
D. Synthese – controletabel:
E. Echtverklaring door ontvanger
F. PV. van kasnazicht door College
Ter info detail van de financiële rekeningen
Rekening courant 1
Rekening courant 2
Diftar
Belfius Treasury+
Belfius Tre@sury + Special
Belfius Fidelity 6M
Belfius Fidelity 8M
Belfius Fidelity 12 M
ING zichtrekening

30.04.2015

114.906.725,11 EUR
16.507.727,73EUR
+ 1.011,42 EUR
16.508.739,15 EUR
16.507.727,73 EUR
+ 1.011,42 EUR
OK
06.05.2015

16.507.727,73 EUR
1.073.172,81 EUR
30.557,25 EUR
67.581,60 EUR
1.942.306,71 EUR
1.001.442,52 EUR
0,00 EUR
3.500.000,00 EUR
2.052.714,05 EUR
15.035,38 EUR

KBC-Call32 spaarrekening
Bank van de Post
Totaal van de leningen en Ko
Rekening toelagen en leningen
ING Business Account
ING Flexibonus Account 6
KBC zicht/bedrijfsrekening
ABN AMRO-KIR-rekening
Kas van de ontvanger
Kassa burgerzaken
Kassa ROS
Kassa Milieu
Kassa Balie/Onthaal
Kassa Vrije Tijd

3.529.135,71 EUR
145,00 EUR
70.328,50 EUR
263.741,63 EUR
630.533,70 EUR
260.000,00 EUR
723,59 EUR
2.068.023,21 EUR
991,57 EUR
786,50 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
300,00 EUR
208,00 EUR

474.33

5.

Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 31.05.2015

De gemeenteraad neemt kennis van volgend bijgevoegd proces-verbaal van kasnazicht van de
gemeente d.d. 31.05.2015
Kastoestand op:
A. Synthesebalans algemene rekening
Algemeen totaal
B. Detail van de rekeningen klasse 5
B1 : financiële rekeningen
B2 : interne fin. rekeningen
Globaal saldo
C. Detail van de rekeningen klasse 5
C1 : individuele rekeningen
C2 : interne indiv. rekeningen
D. Synthese – controletabel:
E. Echtverklaring door ontvanger
F. PV. van kasnazicht door College
Ter info detail van de financiële rekeningen
Rekening courant 1
Rekening courant 2
Diftar
Belfius Treasury+
Belfius Tre@sury + Special
Belfius Fidelity 6M
Belfius Fidelity 8M
Belfius Fidelity 12 M
ING zichtrekening
KBC-Call32 spaarrekening
Bank van de Post
Totaal van de leningen en Ko
Rekening toelagen en leningen
ING Business Account
ING Flexibonus Account 6
KBC zicht/bedrijfsrekening

31.05.2015

116.251.418,41 EUR
16.129.194,28EUR
- 1.903,03 EUR
16.127.291,25 EUR
16.129.194,28 EUR
- 1.903,03 EUR
OK
02.06.2015

16.129.194,28 EUR
903.840,64 EUR
24.668,98 EUR
64.502,72 EUR
1.742.306,71 EUR
1.001.442,52 EUR
0,00 EUR
3.500.000,00 EUR
2.052.714,05 EUR
15.035,38 EUR
3.529.135,71 EUR
145,00 EUR
70.328,50 EUR
263.741,63 EUR
630.533,70 EUR
260.000,00 EUR
723,59 EUR

ABN AMRO-KIR-rekening
Kas van de ontvanger
Kassa burgerzaken
Kassa ROS
Kassa Milieu
Kassa Balie/Onthaal
Kassa Vrije Tijd

2.068.023,21 EUR
991,57 EUR
494,10 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
300,00 EUR
266,27 EUR

474.33

6.

Vaststelling beginbalans: goedkeuring

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding
van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006 en latere
wijzigingen;
Gelet op het decreet van 23 januari 2009 houdende inwerkingtreding van diverse artikelen van het
Gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en later wijzigingen, betreffende de
Beleids- en Beheerscyclus van gemeenten, provincies en OCMW’s;
Overwegende dat door de invoering van de Beleids- en Beheerscyclus een vaststelling van de
beginbalans dient te gebeuren;
Overwegende het voorliggende voorstel voor vaststelling beginbalans opgemaakt door de financiële
dienst;
De beginbalans geeft een indicatie van het vermogen van de gemeente.
Samengevat:
Activa
Vlottende activa:
17.488.391,97
Vaste activa:
65.857.852,94
Passiva
Schulden:
19.450.427,59
Netto actief :
63.895.817,32
Proef en saldibalans van de algemene rekeningen per 01.01.2014
Balans:
167.842.507,17
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor : Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Anna Outtier-Vannerem, Harold
Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Koen Van
Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, René De Becker, Ann
Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia
Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen
Art. 1 De raad geeft zijn goedkeuring en stelt de beginbalans per 1 januari 2014 vast.
Art. 2 Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financieel beheerder.
475.101

7.

Jaarrekening 2014: goedkeuring

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids-en beheercyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 juni 2015 houdende
goedkeuring van de waarderingsregels;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 juni 2015 houdende
kennisname ontwerp jaarrekening 2014;
Overwegende dat krachtens artikel 174, §2, Gemeentedecreet, het ontwerp van de jaarrekening 2014
tijdig werd bezorgd aan de gemeenteraadsleden;
Gelet op het feit dat het managementteam op 23 juni 2015 kennis heeft genomen van het ontwerp
jaarrekening 2014;
Overwegende dat de jaarrekening 2014 overeenkomstig artikel 30 van voormeld besluit van 25 juni
2010 bestaat uit:
De beleidsnota van de jaarrekening met:
o de doelstellingenrealisatie met voor elke prioritaire beleidsdoelstelling uit het budget de mate waarin
het beoogde effect of resultaat, de actieplannen en acties, en de uitgaven en ontvangsten werden
gerealiseerd;
o de doelstellingenrekening die voor elk beleidsdomein, en apart voor de prioritaire
beleidsdoelstellingen en het overige beleid, een overzicht geeft van de uitgaven en ontvangsten;
o de financiële toestand die informatie geeft over het resultaat op kasbasis en de
autofinancieringsmarge.
De financiële nota van de jaarrekening met:
o de exploitatierekening met een overzicht per beleidsdomein van alle uitgaven en ontvangsten in
verband met de exploitatie;
o de investeringsrekening die per beleidsdomein de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten door de
investeringen bevat;
o de liquiditeitenrekening die informatie geeft over het resultaat op kasbasis afkomstig uit de
exploitatie, de investeringen, de overige ontvangsten en uitgaven, het resultaat van vorige jaren en
eventuele bestemde gelden.
De samenvatting van de algemene rekeningen bestaat uit de balans en de staat van opbrengsten en
kosten.
Gelet op artikel 174, §1, Gemeentedecreet, dat geen gemeenteraadsleden de
afzonderlijke stemming hebben geëist over een of meer onderdelen van de jaarrekening;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor : Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Anna Outtier-Vannerem, Harold
Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Koen Van
Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, René De Becker, Ann
Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia
Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1:
De jaarrekening 2014 BBC wordt goedgekeurd.
Resultaat op kasbasis = 11.810.276
Autofinancieringsmarge = 3.413.343
De balans op 31 december 2014 wordt vastgesteld op 87.837.547,14 in activa en passiva (schema J6)
Artikel 2
De gemeenteraad verleent kwijting aan de financieel beheerder.
Artikel 3:
De door de raad vastgestelde jaarrekening en de toelichting worden samen met een kopie van het
raadsbesluit naar de toezichthoudende overheid gestuurd. Het dossier dat aan de raadsleden bezorgd

wordt, is ook het dossier dat aan de toezichthoudende overheid moet worden bezorgd. Het is daarom
aangewezen dat het dossier zoals dat aan de raad wordt voorgelegd in één pdf wordt bezorgd aan de
toezichthoudende overheid.
475.1

8.

Eerste wijziging budget 2015: goedkeuring

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d.25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2015 door de gemeenteraad
in zitting van 1 december 2014.
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 meer bepaald art.27;
Overwegende dat het resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge van eerste wijziging budget
2015 positief is;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Anna Outtier-Vannerem, Harold
Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Koen Van Roey, Myriam Van
Tricht, René De Becker, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Ilse De Kée
- onthouden zich:Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Willy Trappeniers, Roger Broos, Ann Van de
Casteele, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven
De motivatie tot onthouding van de Open Vld-fractie, op basis van art.16 van het huishoudelijk
reglement:
Wij onthouden ons wegens niet akkoord met bepaalde uitgaven en andere prioriteiten.
Besluit: Met 14 stemmen voor en 8 onthoudingen
Enig artikel: De eerste budgetwijziging van het dienstjaar 2015 wordt vastgesteld op basis van de
voorgelegde cijfers en de verklarende nota zoals gevoegd in bijlage.
472.2

9.

Aanpassing financieel meerjarenplan 2014-2019: goedkeuring

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d.25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2015 door de gemeenteraad
in zitting van 1 december 2014.
Gelet op de noodzaak om een eerste budgetwijziging door te voeren,
Gelet op de bijgevoegde verklarende nota van de wijzigingen;
Gelet op het feit dat daarom, volgens art.27 van het hierboven vernoemd besluit van de Vlaamse
Regering van 25 juni 2010, het nieuw budget niet meer past in het meerjarenplan omdat niet meer is
voldaan aan voorwaarde 3°, en daarom het meerjarenplan 2014-2019 moet worden aangepast;
Overwegende dat het meerjarenplan bestaat uit een strategische en een financiële nota;

Overwegende dat de financiële nota bestaat uit het financiële doelstellingenplan en de staat van het
financiële evenwicht;
Overwegende dat het financiële doelstellingenplan per beleidsdomein, en voor elk jaar waarop het
meerjarenplan betrekking heeft, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven bevat van
enerzijds de prioritaire beleidsdoelstellingen en anderzijds het overige beleid;
Overwegende dat de staat van het financiële evenwicht per financieel boekjaar de raming bevat van
enerzijds het resultaat op kasbasis en anderzijds de autofinancieringsmarge;
Overwegende dat het meerjarenplan financieel in evenwicht is wanneer het resultaat op kasbasis per
financieel boekjaar groter dan of gelijk aan nul is;
Overwegende dat het meerjarenplan financieel in evenwicht is wanneer de autofinancieringsmarge van
het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft groter
dan of gelijk aan nul is;
Overwegende dat het budget slechts in het meerjarenplan past wanneer de autofinancieringsmarge van
het financiële boekjaar in het budget groter dan of gelijk is aan de autofinancieringsmarge van
hetzelfde financiële boekjaar in het meerjarenplan;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Anna Outtier-Vannerem, Harold
Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Koen Van Roey, Myriam Van
Tricht, René De Becker, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Ilse De Kée
- onthouden zich:Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Willy Trappeniers, Roger Broos, Ann Van de
Casteele, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven
De motivatie tot onthouding van de Open Vld-fractie, op basis van art.16 van het huishoudelijk
reglement:
Wij onthouden ons wegens niet akkoord met bepaalde uitgaven en andere prioriteiten.
Besluit: Met 14 stemmen voor en 8 onthoudingen
Artikel 1: de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 goed te keuren na eerste budgetwijziging,
dat samengevat volgende financiële resultaten geeft: resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge
voor de jaren 2014 tot en met 2019;
RESULTAAT OP KASBASIS
2014
2015
2016
2017
2018
2019
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 11.938.143 7.793.980 4.822.589 1.813.242 3.079.202 3.429.779
AUTOFINANCIERINGSMARGE

2014

2015

2016

2017

2018

2019

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

338.434

626.397 2.047.829 2.160.472 2.541.042 2.806.048

480.1

10.

Vivaqua: uittreding ingevolge samenwerkingsakkoord gewestgrensoverschrijdende
intercommunales

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
1. Overwegende dat Vivaqua een gewestgrensoverschrijdende intercommunale is met als enig statutair
doel (samengevat) alles wat verband houdt met:
- productie, behandeling, transport en distributie van drinkwater
- sanering en zuivering van afvalwater;
Overwegende dat er 38 aandeelhouders zijn: de 19 Brusselse gemeenten, 15 Vlaamse gemeenten en 4
Waalse gemeenten;
Overwegende dat er 208 000 aandelen A zijn. Om historische redenen hebben 6 Brusselse gemeenten
een grote meerderheid : Anderlecht (23 000), Brussel, Elsene, Schaarbeek, Sint-Gillis, Sint-Joost ten

Node (elk 29 000). Samen bezitten deze 6 gemeenten 168 000 aandelen op 208 000 (= 80,77 %). De
andere 13 Brusselse gemeenten hebben elk 1000 aandelen (samen 13 000 of 6,25 %).
De 15 Vlaamse gemeenten zijn:
Dilbeek (4 000)
Sint-Pieters-Leeuw en Zaventem (elk 3 000)
Halle (2 000)
Drogenbos, Grimbergen, Kortenberg, Kraainem, Machelen, Merchtem, Sint-Genesius-Rode,
Steenokkerzeel, Tervuren, Wemmel en Wezembeek-Oppem (elk 1 000).
Samen bezitten de Vlaamse gemeenten 23 000 aandelen of 11,05 %.
De 4 Waalse gemeenten zijn: Kasteelbrakel, Eigenbrakel, Ottignies-Louvain-la-Neuve en Waterloo
(elk 1 000 of 1,92 %).
Er bestaan ook 14 aandelen B, eigendom van de IECBW (intercommunale voor waterbedeling WaalsBrabant). Zij hebben gelijk stemrecht, maar spelen de facto, gezien hun gering aantal geen rol;
2. Overwegende dat Vivaqua als gewestgrensoverschrijdende intercommunale valt onder het
samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijke Gewest dd. 13 februari 2014 betreffende de gewestgrensoverschrijdende
intercommunales, goedgekeurd door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van
8 mei 2014, het Vlaams decreet van 25 april 2014 en het Waals decreet van 27 maart 2014. Dit
samenwerkingsakkoord is in werking getreden op 1 juli 2014 (hierna ook aangeduid als “het SWA”).
Artikel 2 § 1 van dat samenwerkingsakkoord bepaalt dat Vivaqua onder toezicht valt van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Datzelfde artikel 2 bepaalt verder:
- (§ 2) een gewestgrensoverschrijdende intercommunale die al bestaat op 1 juli 2014 moet uiterlijk één
jaar na 1 juli 2014 een deelnemende gemeente van een ander gewest dan dat waarvan het recht van
toepassing is overeenkomstig § 1, de statutaire mogelijkheid bieden om uit de intercommunale te
treden. Deze mogelijkheid vervalt na één jaar tenzij het toepasselijke recht ruimere mogelijkheden
biedt;
- (§ 3) de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de gewestgrensoverschrijdende
intercommunale haar zetel heeft, kan op vraag van ofwel een vennoot, ofwel een belanghebbende
derde, ofwel de bevoegde Minister, de ontbinding uitspreken van de gewestgrensoverschrijdende
intercommunale die haar statuten niet zou gewijzigd hebben binnen de termijn voorzien in de vorige
paragraaf.
Toegepast op Vivaqua betekent dit dat Vivaqua zijn statuten moet aanpassen tegen uiterlijk
30 juni 2015 (één jaar na de inwerkingtreding van het samenwerkingsakkoord) om de Vlaamse en
Waalse gemeenten (eenzijdig) de mogelijkheid te bieden om uit te treden. Na deze statutenaanpassing
hebben de Vlaamse en Waalse gemeenten gedurende één jaar het recht om die keuze te maken.
Indien de aanpassing niet tijdig (dit is uiterlijk 30 juni 2015) is gebeurd, kan (o.a.) de gemeente de
ontbinding van Vivaqua vorderen;
3. Overwegende dat het SWA niets bepaalt over de modaliteiten en gevolgen van dergelijke uittreding.
Bijgevolg valt men hiervoor terug op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales,
die steeds van toepassing is gebleven op de gewestgrensoverschrijdende intercommunales en ook
vandaag nog van voor het grootste deel van toepassing is in het BHG voor de intercommunales
onderworpen aan het recht van het BHG.
Artikel 23 van deze wet bepaalt:
“In geval van voortijdige ontbinding of bij niet-verlenging van of bij uittreding uit de intercommunale
is iedere gemeente of vereniging die de eerder aan de intercommunale toevertrouwde activiteit zal
blijven uitoefenen, gehouden naar schatting van deskundigen, de installaties of inrichtingen over te
nemen die op haar grondgebied zijn gelegen en die uitsluitend bestemd zijn voor de verwezenlijking
van het maatschappelijk doel wat haar betreft, evenals het personeel behorend tot de overgenomen
activiteit, overeenkomstig tussen de partijen te bepalen nadere regelen.
De bezittingen zullen evenwel kosteloos aan de gemeente toekomen in zoverre zij door haar of dank
zij subsidies van andere openbare besturen werden gefinancierd. Over de bestemming van de
gemeenschappelijk gebruikte installaties en inrichtingen, evenals over de eraan verbonden lasten moet
tussen de partijen een overeenkomst worden gesloten.

De gemeente die uittreedt is niettegenstaande elke andersluidende bepaling, gerechtigd haar aandeel in
de vereniging te ontvangen, zoals het blijkt uit de balans van het maatschappelijk jaar waarin de
uittreding zich werkelijk voordoet.
De overname van de activiteit van de intercommunale door een gemeente of een andere vereniging
gaat slechts in vanaf het ogenblik dat alle aan de intercommunale verschuldigde bedragen effectief aan
deze laatste zijn betaald. Ondertussen wordt de activiteit door haar verdergezet.”
Gelet op het feit dat uit voorgaande bepaling kan afgeleid worden dat:
- de uittredende gemeente de exclusief voor haar grondgebied gebruikte installaties moet overnemen
(in casu gaat het hoofdzakelijk over het gemeentelijke waterdistributienet);
- een regeling moet getroffen worden voor de gemeenschappelijk gebruikte installaties (bv.
doorvoerwaterleidingen) en voor het personeel behorend tot de overgenomen activiteit;
- de gemeente – niettegenstaande elke andersluidende bepaling in de statuten - recht heeft op haar
aandeel in de vereniging zoals het blijkt uit de balans van het jaar van effectieve uittreding;
Voor Kortenberg betekent dit dat de gemeente recht heeft op haar aandeel in de vereniging, zoals blijkt
uit de balans. Voor het jaar 2014 blijkt uit de balans een waarde van de onderneming van 462 799 814
euro. Het aandeel van de gemeente Kortenberg hierin bedraagt 1000/208 014 hetzij 2 224 849,36 euro;
Gelet op de wet van 1986 die ook in artikel 8 bepaalt dat “in alle geval iedere vennoot uit de
intercommunale mag treden na vijftien jaar te rekenen vanaf (…) de oprichting van de
intercommunale (…) met de instemming van twee derde van de stemmen van de andere in de
algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, voor zover de positieve stemmen de
meerderheid omvatten van de stemmen uitgebracht door de vertegenwoordigers van de aangesloten
gemeenten, en onder voorbehoud dat degene die uittreedt de schade vergoedt die zijn uittreding naar
schatting van deskundigen, aan de intercommunale en aan de andere vennoten berokkent.”
Deze bepaling is ook opgenomen in de statuten van Vivaqua (art 11) :
“De uittreding van een vennoot kan slechts geschieden met de instemming van de Algemene
Vergadering, die beslist bij een tweederdemeerderheid van de stemmen.
De uittredende vennoot is verplicht de schade te vergoeden die zijn uittreding, naar schatting van de
deskundigen, aan de vennootschap en aan de andere vennoten berokkent.”
Hierbij drie opmerkingen:
- de door de statuten van Vivaqua vereiste meerderheid is anders dan die bepaald in de wet van 1986
(die nochtans voorrang heeft op de statuten : “in alle geval mag iedere vennoot….”); dit maakt in casu
evenwel weinig verschil: in alle geval is een uittreding van een Vlaamse of Waalse gemeente alleen
mogelijk met instemming van de gemeenten uit het BHG, inzonderheid deze van de 6 grote
aandeelhouders, die samen meer dan 80 % van de stemmen controleren.
- deze mogelijkheid tot uittreding voldoet geenszins aan de verplichting van het
samenwerkingsakkoord die vereist dat statutair de gemeenten van het niet bevoegde gewest het recht
moeten krijgen uit te treden (dus zonder akkoord of meerderheid van andere vennoten);
- de tweede alinea m.b.t. de schadevergoeding werd pas ingelast door de statutenwijziging van
24 juni 2014.
Gelet op de vraag of de regel van de schadevergoeding ook toepasselijk is wanneer een gemeente
uittreedt op grond van het SWA is niet duidelijk. Het lijkt niet te verantwoorden dat een gemeente
schadevergoeding zou moeten betalen omdat ze een recht uitoefent, en zeker wanneer dit een éénmalig
uittredingsrecht is naar aanleiding van een voor haar nieuwe wettelijke regeling. Daarom is het
standpunt van de gemeente Kortenberg dat geen schadevergoeding verschuldigd kan zijn wanneer de
uittreding gebeurt bij toepassing van het samenwerkingsakkoord.
Hoe dan ook, een eventueel verschuldigde schadevergoeding, zal enkel betrekking kunnen hebben op
de schade die het gevolg is van de uittreding als vennoot zelf. Het blijkt niet dat Vivaqua enige schade
kan leiden ten gevolge van het feit zelf dat de gemeente Kortenberg geen vennoot meer zou zijn.
Voor wat betreft de drinkwatervoorziening en de operationele activiteiten van Vivaqua op het
grondgebied van Kortenberg lopen alle rechten en verplichtingen tot 23 februari 2018 over IWVB
(statutaire einddatum IWVB), waar de nodige statutaire en contractuele bepalingen om schade voor
Vivaqua te vermijden van toepassing zijn bij stopzetting van de activiteiten van IWVB.
4. Overwegende dat andere gewestgrensoverschrijdende intercommunales hun statuten reeds hebben
aangepast aan het samenwerkingsakkoord;

Bij TMVW/Farys bevatten de statuten voorheen al een bepaling die de vennoten toelaat om eenzijdig
uit te treden (artikel 21). Alle Waalse vennoten werden bovendien aangeschreven en uitgenodigd hun
beslissing kenbaar te maken tegen 29 juni 2015.
Sibelgas zal zijn statuten eveneens aanpassen tegen eind juni 2015.
5. Gelet op het aangetekend schrijven van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, de gemeente Kortenberg
en de gemeente Dilbeek van respectievelijk 20, 26 en 31 mei 2015 waarbij Vivaqua aangemaand
wordt om haar statuten aan te passen overeenkomstig het SWA: met name dat de statuten de
gemeenten uit Vlaanderen en Wallonië het recht moeten geven uit te treden zonder afhankelijk te zijn
van een stemming van andere vennoten (en dit gedurende een termijn van minstens één jaar na die
statutenwijziging);
Vivaqua heeft hierop laten weten dat volgens haar de statuten van Vivaqua niet gewijzigd moeten
worden, omdat de statuten de gemeenten al de mogelijkheid boden om Vivaqua te verlaten en dit
ruimschoots voor de ondertekening van het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014.
Vivaqua wijst er ook op dat aan de uittreding bedoeld in het SWA volgens haar voorwaarden mogen
verbonden worden en steunt zich daarvoor op het commentaar bij de artikelen van de
ontwerpordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarin gesteld wordt dat de uittreding
moet aangeboden worden “..onverminderd uiteraard de vrijheid van de besluitvormingsorganen van de
intercommunale om aan deze tijdelijke uittredingmogelijkheid voorwaarden ad hoc te verbinden.”
De gemeente Kortenberg sluit zich aan bij het standpunt van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw die niet
akkoord gaat en op de algemene vergadering van 4 juni 2015 van Vivaqua gevraagd heeft het
volgende te acteren :
De gemeente Sint-Pieters-Leeuw wenst erop te wijzen dat zij van oordeel is dat de statuten van
Vivaqua nog dienen aangepast te worden aan het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014, o.m.
Goedgekeurd door de ordonnantie van 8 mei 2014 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (hierna
SWA). Deze aanpassing is noodzakelijk om in de statuten op te nemen dat de Vlaamse en Waalse
gemeenten het recht hebben om uit te treden als vennoot, conform het SWA. De gemeente SintPieters-Leeuw stelt dat het huidige art. 11 geenszins voldoet aan de bepalingen van het SWA. De
gemeente Sint-Pieters-Leeuw blijft dan ook vragen dat Vivaqua uiterlijk tegen 30.06.2015 haar
statuten aanpast aan het SWA en de Waalse en Vlaamse gemeenten het recht zou geven om zelf te
beslissen om uit te treden, dus zonder dat een bijzondere meerderheid of een akkoord van andere
vennoten vereist is. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw vraagt ook dat de Waalse en Vlaamse vennoten
uitvoerig geïnformeerd worden over de mogelijkheid geboden door het SWA.
Gelet op de vraag van de heer Luc Deconinck, burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw op de Raad van
Bestuur van 4 juni, gehouden na de Algemene Vergadering van 4 juni heeft, in zijn hoedanigheid van
bestuurder dat de Raad van Bestuur zou beslissen om de statuten aan te passen aan het SWA en de
Waalse en Vlaamse vennoten te informeren over hun uittredingsrecht, en gevraagd de bijgevoegde
volgende nota aan het PV van Raad van Bestuur toe te voegen.
De Voorzitter van de Raad van Bestuur heeft geweigerd de in de nota gevraagde punten ter stemming
aan de raad van bestuur voor te leggen.
Het blijkt dus duidelijk dat Vivaqua haar statuten niet wenst aan te passen en de Vlaamse en Waalse
gemeenten aldus niet het recht te geven om zelf te beslissen om uit Vivaqua te treden.
6. Gelet op de problematiek van de IWBV: De intercommunale IWVB loopt krachtens artikel 6 van de
statuten ten einde op 23 februari 2018. Een verlenging is niet waarschijnlijk, gezien de verliezen, de
structurele tekortkomingen in de statuten, de decretale verplichting dat deelnemende maatschappijen
niet langer vennoot kunnen zijn van een intercommunale. IWVB heeft zijn operationele activiteiten in
grote mate uitbesteed aan de deelnemende maatschappij Vivaqua.
Het nakend einde en de waarschijnlijke niet-verlenging van IWVB hebben voor gevolg dat elke
gemeente uiterlijk tegen eind 2018 een beslissing zal moeten nemen over de drinkwaterbedeling in
haar gemeente, al dan niet in samenwerking met andere gemeenten.
7. Overwegende dat er meerdere redenen zijn waarom het niet opportuun is dat Kortenberg vennoot
blijft van Vivaqua:
- de intercommunale Vivaqua zal voortaan exclusief onder de wetgeving en het toezicht van het BHG
vallen terwijl de gemeente Kortenberg met deze regelgeving en dat toezicht geen uitstaan heeft en er
ook geen rechtstreeks of onrechtstreeks democratisch impact op kan hebben vermits zij geen deel
uitmaakt van het BHG;

- ook statutair zijn de inspraakmogelijkheden van Kortenberg (en van de Vlaamse gemeenten als
geheel) uiterst beperkt binnen Vivaqua en is de beslissingsbevoegdheid van de Vlaamse gemeenten er
nihil, gezien de aandelen- en stemrechtverdeling en het feit dat de Vlaamse gemeenten ten hoogste 4
bestuurders hebben op een totaal van 25, en aldus bij geen enkele beslissing kunnen doorwegen.
Evenmin zijn de Vlaamse gemeenten vertegenwoordigd in de Raad van Zaakvoerders, die gezien de
ruime delegatie van bevoegdheden, het feitelijk bestuursorgaan is van Vivaqua;
- de intercommunale Vivaqua leeft de taalwetten niet na, zo wordt de wettelijk verplichte pariteit in de
directiefuncties niet nageleefd ;
- de raad van bestuur van Vivaqua heeft in zitting van 22 april 2015 beslist om – buiten haar wettelijke
en statutaire bevoegdheid om – een overheidsopdracht van meer dan 28 000 000 euro toe te wijzen die
betrekking heeft op het aanleggen in eigen beheer van een regenwaterbekken in Ukkel, daar waar deze
aanleg tot de bevoegdheid van Hydrobru behoort en Vivaqua niet de opdracht noch de bevoegdheid
heeft om deze constructies in eigen beheer uit te voeren; er waren voor deze beslissing 4
tegenstemmen, waaronder deze van Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw.
- het BHG heeft beslist Vivaqua te fusioneren met Hydrobru, een intercommunale die de
19 gemeenten van het BHG omvat. De Vlaamse en Waalse gemeenten zullen hierbij geen enkele
inspraak hebben. Hydrobru heeft, volgens de balans op 31/12/2013, een eigen vermogen van 106 000
000 euro en een totaal aan schulden van 512 000 000 euro. De fusie met Hydrobru zal de schuldenlast
van Vivaqua dus doen toenemen (met circa 500 000 000 euro). Gezien de eenheid van rechtspersoon
zullen de Vlaamse en Waalse gemeenten mee instaan voor die schulden; zij zullen ook mee instaan
voor de financiering van het hiervoor vermelde regenwaterbekken (30 000 000 euro).
- gezien het nakende einde van IWVB is het wenselijk dat de gemeente Kortenberg beschikt over de
volledige beslissingsbevoegdheid over de drinkwaterbedeling op haar grondgebied;
8. Gelet welke ook de juridische rechten en plichten bij uittreding zijn, is het wenselijk dat de
gemeente in onderling overleg met Vivaqua oplossingen uitwerkt die de continuïteit van de
drinkwatervoorziening in de gemeente na de uittreding waarborgt en die de eventuele schade voor alle
betrokkenen zo beperkt mogelijk houdt;
Gelet op de financiële impact:
In de mate dat de voorgestelde beslissing leidt tot de uittreding van Kortenberg als vennoot uit
Vivaqua zijn de voorzienbare financiële gevolgen voor de gemeente hierboven reeds uiteengezet en als
volgt samen te vatten:
- het recht op uitkering van haar aandeel in het vermogen van Vivaqua, berekend op basis van het
boekjaar eindigend op 31/12/2014 op 2.224.849,36 euro
- de gemeente oordeelt dat geen schadevergoeding verschuldigd kan zijn bij uittreding op grond van
het samenwerkingsakkoord
- in elk geval zal de schade verbonden aan het uittreden als vennoot naar inschatting van de gemeente
onbestaande zijn gezien de operationele activiteiten over het net door IWVB worden beheerd en de
contractuele en statutaire bepalingen van IWVB voorzien in de nodige bescherming van Vivaqua, de
feitelijke operator voor rekening van IWVB
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking;
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Anna Outtier-Vannerem, Harold
Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Koen Van
Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, René De Becker, Ann
Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia
Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1.De gemeente Kortenberg beslist gebruik te maken van het recht tot uittreding als vennoot uit
Vivaqua geboden door het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en
het Brussels Hoofdstedelijke Gewest dd 13 februari 2014 betreffende de gewestgrensoverschrijdende
intercommunales, goedgekeurd door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 8
mei 2014, het Vlaams decreet van 25 april 2014 en het Waals decreet van 27 maart 2014 onder de
uittredingsvoorwaarden zoals deze op heden bestaan, met name de bepalingen van het
samenwerkingsakkoord, de statuten van Vivaqua, voor zover van toepassing, en de wet van 22

december 1986 betreffende de intercommunales zoals die op datum van de inwerkingtreding van het
samenwerkingsakkoord golden en ook vandaag nog gelden;
Artikel 2. De raad machtigt het college van burgemeester en schepenen alle daartoe vereiste stappen te
ondernemen zoals het aandringen op de door het samenwerkingsakkoord voorgeschreven
statutenwijziging, het uittreden als vennoot krachtens deze statutenwijziging, het vorderen van de
ontbinding van Vivaqua indien de vereiste statutenwijziging niet tijdig wordt doorgevoerd door
Vivaqua en het betekenen uiterlijk tegen 30 juni 2015 aan Vivaqua van de beslissing tot uittreding;
De gemeenteraad van Kortenberg machtigt het college van burgemeester en schepenen alle praktische
modaliteiten verbonden aan de uittreding conform de wettelijke bepalingen te onderhandelen met
Vivaqua zoals o.m. het aandeel in de vereniging dat de gemeente toekomt ingevolge haar uittreden, de
modaliteiten die nodig zouden zijn om de continuïteit van de drinkwaterlevering te waarborgen en de
schade voor alle betrokkenen indien mogelijk te beperken;
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11.

Organisatie zwemvervoer gemeentelijke basisscholen: goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 2;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Zwemvervoer gemeentelijke basisscholen” een bestek
werd opgesteld door de Dienst Algemene Zaken;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 40.000,00 excl. btw of
€ 42.400,00 incl. 6% btw voor 1 schooljaar;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is op actie 1419/001/016/004/001 met
registratiesleutel 0873/61599999;
Gelet op het visum nr . 2015/49 d.d. 16.06.2015van de financieel beheerder;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor : Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Anna Outtier-Vannerem, Harold
Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Koen Van
Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, René De Becker, Ann
Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia
Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen
Art. 1 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Art. 2 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Zwemvervoer
gemeentelijke basisscholen”, opgesteld door de Dienst Algemene Zaken. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 40.000,00 excl. btw of € 42.400,00 incl. 6% btw voor 1
schooljaar.
Art. 3 : Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

Art. 4 : De uitgave voor deze opdracht is voorzien op actie 1419/001/016/004/001 met
registratiesleutel 0873/61599999.
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12.

Afbakening zones 30: toelichting

De burgemeester geeft toelichting bij de nota “Afbakening zones 30”.
581.115

13.

Leveren, plaatsen, installeren en verhuren van een ANPR-cameraopstelling en aanleveren van
bijbehorende software: goedkeuring bestek en gunningswijze

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen;
Gelet op het KB van 15.07.2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten en de klassieke
sectoren;
Gelet op het KB van 14.01.2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en algemene
aannemingsvoorwaarden;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van
hun werk;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen;
Gelet op artikel 62 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, waarin
ook het gebruik van ANPR camera’s is opgenomen en haar uitvoeringsbesluiten die vermeld worden
in het K.B. van 18 december 2002;
Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende de erkenning en het gebruik van bemande en
onbemande automatisch werkende toestellen in het wegverkeer in aanwezigheid of afwezigheid van
een bevoegd agent;
Overwegende dat het past prijs te vragen voor het leveren, plaatsen, installeren en verhuren van een
ANPR-cameraopstelling en aanleveren van bijbehorende software;
Overwegende dat de uitgave geraamd wordt op € 30.000, incl. BTW over een periode van drie jaar;
Overwegende dat de raming van de uitgave niet hoger is dan € 85.000 en dus mag gegund worden na
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat er door de dienst Mobiliteit een bestek werd opgemaakt;
Overwegende dat het nodige krediet voorzien is op: Actie 1419/001/010/007/001 met registratiesleutel
020040/61002000;
Gelet op het visum nr . 2015/48 d.d. 1606.2015 van de financieel beheerder;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor : Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Anna Outtier-Vannerem, Harold
Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Koen Van
Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, René De Becker, Ann
Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia
Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: Het bestek voor het leveren, plaatsen, installeren en verhuren van een ANPRcameraopstelling en aanleveren van bijbehorende software wordt goedgekeurd.
Artikel 2: De opdracht zal na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gegund worden.

Artikel 3: De uitgave wordt geraamd op € 30.000, incl. BTW, en is voorzien op: Actie
1419/001/010/007/001 met registratiesleutel 020040/61002000.
Artikel 4: De lijst van uit te nodigen firma’s en het starten van de procedure zal worden voorgelegd
aan het college.
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14.

Goedkeuring omgevingsanalyse ruimtelijke ordening gemeente Kortenberg

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1°;
Het betreft hier werken, leveringen of diensten die om technische of artistieke redenen of omwille van
de bescherming van alleen rechten, slechts aan één bepaalde aannemer, leverancier of dienstverlener
kunnen worden gegund;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de overheidsopdrachten en de klassieke
sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en de
algemene aannemingsvoorwaarden;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26
september 1996, en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 3 juni 2013 betreffende de goedkeuring van de
lastvoorwaarden, de raming, en de gunningswijze van deze opdracht, met name de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 11 september 2013 betreffende de opmaak van een
omgevingsanalyse ruimtelijke ordening voor de gemeente Kortenberg goedkeuring gunning;
Overwegende dat de definitieve versie van de omgevingsanalyse bestaat uit twee bundels namelijk :
‘visie en ontwerpend onderzoek naar plaatsspecifieke opdrachten en generiek beleid’ en
‘beeldkwaliteit publieke ruimte’ opgemaakt door BRUT ism LAND;
Overwegende dat omgevingsanalyse werd voorgelegd tijdens de raadscommissie ruimtelijke ordening
van 2 juni 2015;
Overwegende dat de gemeentelijke erfgoedcommissie geen opmerkingen had tijdens de vergadering
van 03 juni 2015;
Overwegende dat de GECORO geen opmerkingen had tijdens de vergadering van 08 juni 2015;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking;
- stemmen voor : Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Anna Outtier-Vannerem, Harold
Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Koen Van
Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, René De Becker, Ann
Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia
Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: De omgevingsanalyse Kortenberg bestaande uit twee bundels namelijk : ‘visie en
ontwerpend onderzoek naar plaatsspecifieke opdrachten en generiek beleid’ en ‘beeldkwaliteit
publieke ruimte’ wordt goedgekeurd;
Artikel 2: Een afschrift van dit besluit wordt samen met een versie van de omgevingsanalyse bezorgd
aan de provincie en Ruimte Vlaanderen;
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Raadslid Sabine Ledens voegt zich ter zitting.

15.

Verhaalbelasting op de verwerving van de wegbedding

Gelet op artikel 162, § 4, artikel 170, § 4, artikel 172, artikel 173 en artikel 190 van de Grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 42, § 3, artikel 43, § 2, 15°,
artikel 186, artikel 187, en artikel 253, § 1, 3°;
Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij de decreten van 28 mei
2010 en 17 februari 2012, en op het Koninklijk Besluit van 25 maart 1999 tot uitvoering van artikel 7
van voornoemde wet van 23 maart 1999;
Gelet op de omzendbrief BB-2011/1 van 10 juni 2011 betreffende coördinatie van de onderrichtingen
over de gemeentefiscaliteit;
Overwegende dat uitgaven van algemeen belang van de gemeente uit eender welke oorzaak gedekt
moeten worden; De uitgaven van algemeen belang van de gemeente voor de aanleg, heraanleg,
vernieuwing, verbetering en/of uitrusting van de openbare wegen, dragen in het bijzonder en
rechtstreeks bij tot een verhoging van de verkoopwaarde van eigendommen gelegen langsheen de
aangelegde, verbeterde of uitgeruste wegen;
Overwegende dat de billijke verdeling van de lasten over de burgers en de gelijkheid in hun bijdrage
aan de kosten van algemeen nut, het heffen van deze verhaalbelasting verantwoorden;
Overwegende dat het wenselijk is om dit reglement goed te keuren voor een periode van vier jaar , een
jaar langer dan deze legislatuur, zodat de continuïteit wordt verzekerd en de volgende legislatuur de
kans krijgt om het reglement te herbekijken.
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, Ilse De Kée
- stemt tegen: Marinus van Greuningen,
- onthouden zich: Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Willy Trappeniers, Roger Broos, Ann Van de
Casteele, Axel Degreef, Adelia Vandeven
De motivatie tot onthouding van de Open Vld-fractie, op basis van art.16 van het huishoudelijk
reglement:
Wij onthouden ons omdat we vinden dat het reglement niet duidelijk is, veel te troebel. En eveneens té
toevallig dat dit reglement er nu aan komt, gezien de perikelen in de Vogelenzangstraat en
Vierhuizenstraat.
Besluit: Met 15 stemmen voor, 1 stem tegen en 7 onthoudingen
Artikel 1: Het reglement “Verhaalbelasting op de verwerving van de wegbedding” wordt
goedgekeurd.
Artikel 2: Het reglement luidt als volgt:
Hoofdstuk 1 — Toepassingsgebied ratione temporis.
Artikel 1.
Er wordt voor een termijn ingaand op 01 juli 2015 en eindigend op 30 juni 2019 een jaarlijkse
gemeentebelasting geheven, bedoeld om de kostprijs te verhalen voor de verwerving van de terreinen
welke moeten dienen voor de volgende werkzaamheden:
de aanleg, de verbreding of de verlenging van een openbare weg;

de aanleg, vervanging , verbetering of verlenging van enige vorm van riolering;
de aanleg, vervanging , verbetering of verlenging van kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater;
de aanleg en het plaatsen van nutsleidingen;
de aanleg van voetpaden;
de aanleg van wegenuitrusting zoals grondwerken, wegbedekking en trottoirbanden
Artikel 2.
De belasting gaat in op 1 januari van het jaar volgend op de voltooiing van de grondverwervingen.
Hoofdstuk 2 — Toepassingsgebied ratione materiae.
Artikel 3.
Deze belasting is van toepassing op de onroerende goederen die gelegen zijn op het gehele
grondgebied van de gemeente, en die al dan niet aangelande eigendommen zijn gelegen langs
openbare wegen of gedeelten van openbare wegen waarlangs de werkzaamheden vermeld in artikel 1
worden uitgevoerd, en op alle bedoelde grondverwervingen.
Artikel 4.
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder afzonderlijk belastbaar onroerend
goed:
1° elk perceel afzonderlijk vastgelegd in een goedgekeurde verkavelingsvergunning;
2° zo het perceel niet gelegen is in een goedgekeurde niet-vervallen verkavelingsvergunning,
elk perceel afzonderlijk vastgelegd in een plan van aanleg;
3° zo het perceel niet gelegen is in een goedgekeurde niet-vervallen verkavelingsvergunning
of in een plan van aanleg, elk perceel dat op de kadastrale plannen op ondubbelzinnige wijze
gescheiden is van alle andere percelen en een geïntegreerd geheel vormt, aangeduid door één
of meer kadastrale nummers.
Artikel 5.
De belasting is niet van toepassing op de eigenaar die kosteloos het terrein aan zijn perceel dat
noodzakelijk is voor de werkzaamheden vermeld in artikel 1 heeft afgestaan.
De belasting is evenmin van toepassing als voor de werkzaamheden vermeld in artikel 1 ter hoogte
van het perceel van de eigenaar geen grondverwerving noodzakelijk is.
Hoofdstuk 3 — Toepassingsgebied ratione personae.
Artikel 6.
De belasting is verschuldigd door de persoon die eigenaar is van een belastbaar onroerend goed.
Indien voor een belastbaar onroerend goed een recht van erfpacht of opstal bestaat, is de belasting
verschuldigd door respectievelijk de erfpachter of de opstalhouder.
Artikel 7.
§ 1. Indien meerdere personen hetzij eigenaar, erfpachter of opstalhouder zijn van één perceel, is
de belasting hoofdelijk verschuldigd door de verschillende mederechthebbers.
§ 2. Indien het onroerend goed bestaat uit een gebouw met meerdere appartementen die toebehoren
aan afzonderlijke eigenaars, erfpachters, of opstalhouders wordt de belasting verdeeld in verhouding
tot hun aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten.
Artikel 8.
§ 1. Ingeval van eigendomsoverdracht of de vestiging van een recht van erfpacht of opstal, is de
cessionaris belastingplichtig vanaf 1 januari volgend op het jaar van de registratie van de akte
waarin de rechtshandeling wordt vastgesteld.
§ 2. De overdracht van het zakelijk recht moet door de cedent en de cessionaris bij een ter post

aangetekende brief voor 31 december volgend op de overdracht, medegedeeld worden aan het
gemeentebestuur.
Artikel 9.
De Staat, het Gewest en de Provincie zijn van de belasting vrijgesteld wat betreft de goederen die tot
het openbaar domein behoren.
Hoofdstuk 4 —Berekening.
Artikel 10.
Het eerste deel van de berekeningsbasis voor de belasting is gelijk aan:
- de kosten voor het opstellen der plannen;
- de prijs der verwerving, zijnde ofwel de onteigeningsvergoeding, ofwel de prijs van de aankoop in
der minne van de terreinen welke in de bedding van de weg worden opgenomen;
- de waarde van de terreinen welke aan de gemeente werden afgestaan, of er ruiling is geweest of niet,
zoals ze geschat zijn door een onafhankelijk beëdigd schatter;
- de kosten der noodzakelijke akten, certificaten en getuigschriften;
- de gerechtskosten die gepaard gaan met de onteigeningen.
Artikel 11.
§ 1.De basisbelastingeenheid per strekkende meter wordt verkregen door het bedrag bedoeld in artikel
10 te delen door de boordlengte van de aangelanden.
§ 2. Het eerste deel van de berekeningsbasis is gelijk aan het product van de belastingeenheid en de
loodrechte breedte van het perceel langs waar de werkzaamheden vermeld in artikel 1 worden
uitgevoerd.
Artikel 12.
Het tweede deel van de berekeningsbasis wordt gevormd door de kosten die specifiek ten behoeve van
het aangelande perceel van de belastingplichtige worden gemaakt naar aanleiding van de uitvoering
van de werkzaamheden vermeld in artikel 1.
Artikel 13.
§ 1. Het door een belastingplichtige totaal af te lossen kapitaal is gelijk aan is gelijk aan de som van de
twee bedragen bekomen volgens de berekeningen in de artikelen 10, 11, en 12.
§ 2. Indien de belastingplichtige dit wenst, wordt het totaal af te lossen kapitaal desgevallend
verminderd met het bedrag van de onteigeningsvergoeding.
De belastingplichtige moet dit schriftelijk verklaren. Deze verklaring is onherroepelijk.
Het totaal af te lossen kapitaal en de onteigeningsvergoeding moeten betrekking hebben op hetzelfde
perceel.
Hoofdstuk 5 — Vaststelling van de aanslag.
Artikel 14.
Het gemeentebestuur verzamelt de elementen voor de vaststelling van de belasting.
De toestand op 1 januari van het aanslagjaar wordt in aanmerking genomen.
Artikel 15.
Elke wijziging in de belastingtoestand van een onroerend goed moet bij een ter post aangetekende
brief uiterlijk 31 december volgend op de wijziging door de belastingplichtige medegedeeld worden
aan het gemeentebestuur.
Hoofdstuk 6 — Invordering.
Artikel 16.

De belasting wordt opgenomen in een kohier, vastgesteld en uitvoerbaar verklaard door het college
van burgemeester en schepenen.
Hoofdstuk 7 —Betaling.
Artikel 19.
De belastingplichtige kan zich kwijten van zijn belastingschuld:
1° door tien jaarlijkse schijven te betalen (betaling in annuïteiten genoemd);
2° door het volledige bedrag te betalen (betaling in kapitaal genoemd);
3° door het bedrag van het kapitaalsaldo te betalen, na één of meer annuïteiten reeds betaald te hebben.
De mogelijkheid voorzien onder 2° is verplicht wanneer de totale belasting minder dan 125 euro
bedraagt.
Artikel 20.
Een annuïteit omvat de jaarlijkse lineaire afschrijving van het kapitaal vermeerderd met de interest op
het gedeelte van het kapitaal dat nog moet terugbetaald worden.
De rentevoet is de eerste Belgian Prime Rate (BEPR) van het kalenderjaar waarin het kohier
opgemaakt wordt. De Belgian Prime Rate (BEPR) is de interestvoet die het rekenkundig gemiddelde
uitmaakt van de interestvoeten per annum die een groep van belangrijke Belgische kredietinstellingen
te Brussel aanrekenen voor hun kredieten aan hun beste cliënten, met een vaste interestvoet en een
looptijd gelijk of langer dan één jaar.
Artikel 21.
Indien na verloop van tijd het kapitaalsaldo in één keer afbetaald wordt, is de reeds betaalde interest
niet terugvorderbaar. Voor het jaar waarin de betaling gebeurt, moet nog interest betaald worden.
Hoofdstuk 8 — Verbintenis tot terugbetalen.
Artikel 22.
Ingeval van opheffing of niet-verlenging van dit reglement voor het verstrijken van de looptijd van
de belasting, betaalt het gemeentebestuur aan de belastingplichtigen die hun belasting in kapitaal
hebben betaald, evenveel afschrijvingen terug als er nog jaren overblijven.
Hoofdstuk 9 – Geschillen.
Artikel 23.
De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en
schepenen.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden
gemotiveerd.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van 3 maanden vanaf de derde
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn
vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Hoofdstuk 10 — Slotbepalingen.
Artikel 24.
Dit besluit zal voor kennisgeving naar de gouverneur worden verzonden.
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16.

Verkaveling Leuvensesteenweg 171-173-175: goedkeuring tracé en uitrusting wegenis

Gelet op de aanvraag nr. V.KO/15/07 van Vivifocus nv, Brusselsesteenweg 70, 3000 Leuven voor het
verkavelen van de percelen gelegen te Kortenberg, sectie A nrs. 24r2, 24e3, 24c3, 24y2, 24m en 25t7
langsheen de Leuvensesteenweg;
Gelet op het ontvangstbewijs, afgeleverd op 08.05.2015;
Overwegende dat de aanvraag ook de aanleg van een gedeelte wegenis, voetpaden en groenaanleg
omvat, alsook de aanleg van nutsvoorzieningen;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en wijzigingen d.m.v. de decreten van 08.05.2009
en 18.12.2009;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29.05.2009;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 05.05.2000 en latere wijzigingen betreffende
openbare onderzoeken over verkavelingsaanvragen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 05.06.2009 betreffende adviesverlening inzake
verkavelingsaanvragen;
Overwegende dat de aanvraag werd openbaar gemaakt van 26.05.2015 tot en met 24.06.2015;
Gelet op het proces-verbaal van sluiting van bekendmaking van 25.06.2015 waaruit blijkt dat er twee
bezwaarschriften werden ingediend;
Gelet op de brief van 22.05.2015, aangevuld met bundels op 29.05.2015, 01.06.2015 en 22.06.2015,
ingediend door Victor Soens, Acacialaan 4a, 1853 Grimbergen;
Overwegende dat het bezwaarschift enkel opmerkingen van burgerrechtelijke aard bevat;
Overwegende dat de opmerkingen niet van die aard zijn dat er wijzigingen aan het voorgestelde tracé
en de uitrusting van de wegenis dienen te gebeuren;
Gelet op het bezwaarschrift ingediend op 23.06.2015, van Rosanne Vanhoutte, Hofstraat 164, 3070
Kortenberg, Gabriel en Viviane Bora, Hofstraat 162, 3070 Kortenberg, Constant Peeters-Marie-Jeanne
De Bondt, Hofstraat 160, 3070 Kortenberg, Lucien Van Campenhout-Verschaeren, Hofstraat 154,
3070 Kortenberg, H. Matthijs-Haesaerts, Hofstraat 152, 3070 Kortenberg en Frederik De Greef-Sonia
Vanhamme, Hofstraat 150, 3070 Kortenberg;
Overwegende dat men een probleem ziet in de bereikbaarheid en veiligheid voor wat betreft de
aansluiting op de gewestweg;
Gelet op de argumentatie in het advies van Agentschap Wegen en Verkeer waaruit besloten wordt een
voorwaardelijk positief advies af te leveren voor wat betreft de aansluiting op de gewestweg;
Overwegende dat in het bezwaarschift ook aangehaald wordt dat er onvoldoende
parkeermogelijkheden gecreëerd worden op de site;
Overwegende dat er per wooneenheid 1,75 parkeerplaatsen voorzien zullen worden: één op iedere
kavel, de andere bijkomend op het openbaar domein;
Overwegende dat dit aantal als voldoende wordt beschouwd;
Overwegende dat de vraag wordt geformuleerd naar wie er zal instaan voor het onderhoud van de
groenzone en de nieuwe bomen;
Overwegende dat het onderhoud ten laste van de gemeente zal worden genomen van zodra de
betreffende zones zijn overgedragen aan het openbaar domein;
Overwegende dat men vreest voor wateroverlast;
Overwegende dat aan expert Aquafin advies werd gevraagd m.b.t. de waterhuishouding in dit dossier;
Overwegende dat aan het advies van Aquafin integraal zal moeten voldaan worden;
Overwegende dat de andere onderdelen van het bezwaarschrift niets te maken hebben met het tracé en
de uitrusting van de wegenis, maar behandeld zullen worden bij het beoordelen van de
verkavelingsaanvraag;
Overwegende dat er geen opmerking uit de bezwaarschriften weerhouden wordt om een aanpassing in
het dossier op te leggen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 februari 1979 waarbij de minimum voorschriften werden
vastgesteld betreffende de Algemene Administratieve Voorschriften voor uitrustig verkavelingen;
Gelet op het ontwerpdossier dat bij de aanvraag was gevoegd;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van de Vlaamse Milieumaatschappij;
Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies van Agentschap Wegen en Verkeer;
Gelet op het ongunstig advies van de Vlaamse overheid departement landbouw en visserij van
02.06.2015 en de aanvulling van 15.06.2015;

Overwegende dat de volgende redenen worden aangehaald voor het ongunstig advies:
- Bij iedere verkavelingsaanvraag waar het basisperceel in agrarisch gebied gelegen is, vraagt men dit
gebiedsdeel uit de verkaveling te sluiten en beschikbaar te houden voor normaal landbouwgebruik.
Het feit of dit perceel op dit moment al dan niet in landbouwgebruik is, is daarbij van ondergeschikt
belang en bepaalt ook niet de toekomstige bestemming van dit terrein.
- De voorgestelde verkaveling betrekt het achterliggende agrarisch gebied mee als ontspanningszone
volledig ten behoeve van deze verkaveling en voorziet zelfs de inrichting ervan met verhardingen,
wandelwegen, fietspaden, aanhogingen en banken.
- Uit landbouwkundig standpunt wordt er een ongunstig advies verstrekt. Zowel de lusten als de lasten
van een verkaveling moeten beperkt blijven tot het woongebied en kunnen in geen geval afgewenteld
worden op het agrarisch gebied. De inrichting met speelzones/groenzones en infiltratiezones moet
binnen het woongebied gebied gerealiseerd worden en niet erbuiten;
- Het Departement Landbouw en Visserij kan derhalve dan ook maar akkoord gaan met deze
uitbreiding van LUDO en de voorgestelde verkaveling op voorwaarde dat het RUP Guldendelle dan
wordt herzien.
Gelet op het feit dat het RUP Guldendelle definitief goedgekeurd werd bij besluit van de gemeenteraad
d.d. 13/03/2006;
Overwegende dat door de realisatie van het RUP een deel van de percelen 24e3 en 24r2 voorzien werd
als agrarisch gebied met een zone voor voetwegen, een zone voor buffer en een zone voor lokale
bedrijventerreinen;
Overwegende dat hierdoor kan gesteld worden dat dit perceel geïsoleerd is door de voetweg;
Overwegende dat de voetweg dwars door dit perceel loopt en daardoor het perceel wordt versnipperd
in 2 percelen van 6a en 16a, welke te klein zijn om degelijk bewerkt te kunnen voor agrarische
doeleinden;
Overwegende dat er om deze redenen afgeweken wordt van het ongunstige advies van departement
Landbouw en Visserij.
Overwegende dat advies zal gevraagd worden aan Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, m.b.t. de
waterhuishouding en riolering van de verkaveling inclusief de groenzone;
Overwegende dat aan de nutsmaatschappijen advies gevraagd werd m.b.t. de aansluitbaarheid van de
percelen;
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, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Roger Broos, René De Becker, Melody Debaetselier,
Tom Jespers, Axel Degreef, Ilse De Kée
- onthouden zich: Stefaan Ryckmans, Willy Trappeniers, Ann Van de Casteele, Marinus van
Greuningen, Adelia Vandeven
De motivatie tot onthouding van de Open Vld-fractie, op basis van art.16 van het huishoudelijk
reglement:
Wij onthouden ons omdat we vinden dat er geen rekening wordt gehouden met de impact van nog eens
50 wooneenheden meer. Dit heeft zijn consequenties, bvb op vlak van onderwijs en kinderopvang.
Besluit: Met 18 stemmen voor en 5 onthoudingen
Het tracé, de plannen, het typedwarsprofiel en de uitrusting der wegen zoals voorgesteld in het
verkavelingsaanvraagdossier worden goedgekeurd onder volgende voorwaarden:
Art. 1:
Er dient voldaan te worden aan het hydraulisch en technisch advies van Aquafin.
Art. 2:
2 a: De volledige wegenis, zoals aangegeven op de ingediende plannen dient gelijktijdig aangelegd te
worden, de werken mogen niet worden opgesplitst in verschillende fases die in de tijd gespreid
worden.
2 b: In tegenstelling tot het voorstel van de verkavelaar dienen de voetpaden onmiddellijk met de
wegenis aangelegd te worden en niet na de bouw van de woningen.

2 c: Het nieuw te realiseren fiets- en wandelpad dient netjes aangesloten te worden aan het bestaande
fietspad langsheen de Leuvensesteenweg. Het fiets- en voetpad langsheen de Leuvensesteenweg dient
na uitvoering van de wegeniswerken vernieuwd te worden.
2 d: Het hoogteverschil van 50 cm in de groenzone dient in twee trappen uitgevoerd te worden in
plaats van in één trap. Het materiaal van de damwandplanken en de keuze van de speeltoestellen dient
in samenspraak met de jeugddienst bepaald te worden; Er dient een keuring voorgelegd te worden
m.b.t. de veiligheid van de speeltoestellen, opgesteld door een erkend keuringsorganisme;
2 e: De fietsvriendelijke waterslikkers dienen vergrendelbaar te zijn.
2 f: Alle werken dienen uitgevoerd te worden volgens het typebestek en de regels van de kunst.
Art. 3:
3 a: Alle hagen die de scheiding vormen tussen private eigendom en openbaar domein dienen op de
scheiding ingeplant te worden.
3 b: De bloemenweide langsheen het fietspad dient vervangen te worden door Geranium
macrorrhizum ‘spessart’.
3 c: Het bosplantsoen moet bestaan uit kindvriendelijke soorten die geen giftige bessen dragen of geen
stekels hebben, zeker geen sleedoorn of haagdoorn.
3 d: Alle aanplantingen dienen inheems te zijn, de Magnolia’s dienen in samenspraak met het bestuur
vervangen te worden door een andere inheemse boomsoort.
Art. 4:
4 a: Alle werken die door de nutsmaatschappijen dienen uitgevoerd te worden, inclusief indien er een
uitbreiding, versterking of enige andere tussenkomst nodig is (elektriciteit, TV-distributie,
waterleiding, telefoon, gas,…), dienen op kosten van de verkavelaar te worden uitgevoerd.
4 b: Er dient openbare verlichting voorzien te worden. Het type van het toestel openbare verlichting,
de plaats van inplanting van de verlichtingspunten en het aantal ervan, zal door de gemeente, in
samenspraak met de elektriciteitsmaatschappij bepaald worden.
Art. 5:
Vooraleer de werken starten, zal de verkavelaar een coördinatievergadering beleggen waarop alle
partijen, zoals de nutsmaatschappijen, de ontwerper, eventueel een provinciaal ambtenaar en de
gemeente worden uitgenodigd. Het gemeentebestuur stelt voor de vergadering een lokaal ter
beschikking van de verkavelaar. De gemeente wordt nadien ook uitgenodigd op elke werfvergadering.
Om deze degelijk te kunnen volgen, wenst zij de nodige documenten, zoals het uitvoeringsdossier en
het individueel en gemeenschappelijk werkprogramma van de verschillende aannemers tijdig te
ontvangen.
Art. 6:
De nodige straatnaamborden en verkeerssignalisatie dienen op kosten en door de zorgen van de
verkavelaar aangebracht, volgens de richtlijnen van de overheid.
Art. 7:
De verkavelaar moet voldoen aan de minimumvoorschriften vastgesteld in de gemeenteraadsbeslissing
van 19 februari 1979 betreffende de Algemene Administratieve Voorschriften voor uitrusting
verkavelingen, waarvan eveneens afschrift als bijlage.
Art. 8:
De bankwaarborg waarvan sprake is in de gemeenteraadsbeslissing van 19 februari 1979 wordt
vastgesteld op 50.000,00 euro.
Art. 9:
De oppervlakte van 8.771m², in rode arcering aangeduid op de plannen dient gratis afgestaan te
worden aan de gemeente. Alle kosten die gemaakt dienen te worden voor de eigendomsoverdracht
(notariskosten, dossierkosten,…) zullen gedragen worden door de verkavelaar. Aan de gronden die
gratis afgestaan zullen worden aan de gemeente mogen geen enkele rechten worden toegekend,
behoudens uitdrukkelijke goedkeuring van de gemeente.
Art.10:
De werken aan de voorliggende weg dienen goedgekeurd te worden bij een voorlopige oplevering.
Een definitieve oplevering gebeurt 2 jaar na de voorlopige oplevering, overeenkomstig de wet op de
overheidshandelingen, leveringen en diensten.
Art. 11:

Na het beëindigen van de werken en voor de voorlopige oplevering, dienen as-buildplannen aan de
gemeente overgemaakt te worden, die perfect weergeven hoe de wegenis en riolering,
wachtaansluitingen,… exact werden uitgevoerd. Deze worden in tweevoud in papieren versie
overgemaakt, evenals digitaal (in formaat .dwg, of .dxf).
Tevens dient er, volgens de richtlijnen van en binnen de termijnen opgelegd door het AGIV een
conform GRB-basis-bestand afgeleverd te worden.
Art. 12:
Bij de definitieve oplevering dient een volledig positief verslag van een camera-onderzoek gevoegd te
zijn, zowel op papier als op een digitale gegevensdrager, dat aangeeft dat geen beschadigingen werden
aangebracht aan de riolering en de nieuwe wachtaansluitingen degelijk werden uitgevoerd. Het
camera-onderzoek dient te dateren van maximum 2 maanden voor de datum van de definitieve
oplevering.
Art. 13:
Bij de definitieve oplevering dient het dossier m.b.t. overname wegenis door de verkavelaar aan de
gemeente overhandigd te worden.
874.23

17.

Sint-Amandstraat, ondergronds brengen elektriciteitsnet en vernieuwen openbare verlichting,
gunning Eandis: goedkeuring

Gelet op de schepencollegebeslissing d.d. 29.05.2015 waarbij de offerte van Eandis, d.d. 30.09.2013,
ref. HNW259931 voor het ondergronds brengen van het elektriciteitsnet en het vernieuwen van de
openbare verlichting in de Sint-Amandstraat, werd goedgekeurd;
Overwegende dat de kostprijs voor het ondergronds brengen van het elektriciteitsnet en het
vernieuwen van de openbare verlichting in de Sint-Amandstraat geraamd wordt op € 24.587,57 excl.
btw of € 29.750,96 incl. btw;
Gelet op het krediet dat voorzien is op beleidscode 020010 – 22810007 – onder actie
1419/001/009/003/002;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Marinus van Greuningen,
Axel Degreef, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: Met algemene stemmen
De schepencollegebeslissing d.d. 29.05.2015 waarbij de offerte van Eandis d.d. 30.09.2013 voor het
ondergronds brengen van het elektriciteitsnet en het vernieuwen van de openbare verlichting in de
Sint-Amandstraat werd goedgekeurd, wordt voor kennisneming aangenomen en bekrachtigd.
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18.

Vogelenzangstraat, riolerings- en asfalteringswerken: goedkeuring ontwerp,
opdrachtdocumenten en raming

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 57, betreffende de bevoegdheden
van het college van burgemeester en schepenen, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, levering en diensten en latere wijzigingen;
Gelet op het KB van 15.07.2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten en de klassieke
sectoren;

Gelet op het KB van 14.01.2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en algemene
aannemingsvoorwaarden;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de collegebeslissing, d.d. 21.04.2010, waarbij de opdracht voor de studie voor “Rioleringsen asfalteringswerken in verschillende straten, o.a. Vogelenzangstraat” werd toegewezen aan Technum
nv, Ilgatlaan 23 te 3500 Hasselt;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing, d.d. 07.02.2011, waarin het dossier “Riolerings- en
asfalteringswerken in verschillende straten, o.a. Vogelenzangstraat” met inbegrip van de nodige
afkoppelingen langsheen het tracé, werd toegewezen aan Aquafin, Dijkstraat 8 te 2830 Aartselaar, via
de formule van prefinanciering;
Gelet op het ingediende ontwerp, opdrachtdocumenten en raming, opgesteld door het studiebureau
Technum nv, waarbij de kostprijs voor uitvoering van het project “Wegenis- en rioleringswerken
Vogelenzang” geraamd wordt op 1.266.110,58 euro BTW excl. of 1.531.993,80 euro BTW incl.;
Overwegende dat de betaling gebeurt via de concessie van Aquafin;
Gelet op het krediet dat voorzien is op beleidscode 020010 Openbare Werken – 22400007 – onder
actie 1419/001/009/002/003 van de investeringstabel;
Gelet op het krediet dat voorzien is op beleidscode 0040 Financiën – 17400000 – onder dezelfde actie
voor het aangaan van de prefinancieringslening;
Gelet op het visum nr. 2015/46 d.d. 12.06.2015 van de financieel beheerder;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking;
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Axel Degreef, Adelia
Vandeven, Ilse De Kée
- onthoudt zich: Marinus van Greuningen
Besluit: Met 22 stemmen voor en 1 onthouding
Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerpdossier, de opdrachtdocumenten en de raming van het
studiebureau Technum nv, Ilgatlaan 23 te 3500 Hasselt, voor het uitvoeren van de werkzaamheden in
het kader van het project “Riolerings- en asfalteringswerken Vogelenzangstraat” voor een bedrag van
1.266.110,58 euro excl. btw of 1.531.993,80 euro incl. btw.
De betaling is gefinancierd met prefinanciering Aquafin met beleidscode 17400000/0040 actie
1419/001/009/002/003.
De betaling zal gebeuren van het krediet dat voorzien is op beleidscode 020010 Openbare Werken –
22400007 onder actie 1419/001/009/002/003 van de investeringstabel.
865.1

19.

Buurtweg nr. 6 (deel) – Vogelenzangstraat - en buurtweg nr. 9 (deel) – Vierhuizenstraat Kortenberg, voorlopige beslissing rooilijnplan, principiële beslissing gedeeltelijke wijziging
buurtwegen.

Gelet op de collegebeslissing, d.d. 21.04.2010, waarbij de opdracht voor de studie voor
“Rioleringswerken en asfalteringswerken in verschillende straten, o.a. Vogelenzangstraat” werd
toegewezen aan Technum nv, Ilgatlaan 23 te 3500 Hasselt;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing, d.d. 07.02.2011, waarin het dossier “Riolerings-en
asfalteringswerken in verschillende straten, o.a. Vogelenzangstraat” met inbegrip van de nodige
afkoppelingen langsheen het tracé, werd toegewezen aan Aquafin, Dijkstraat 8 te 2830 Aartselaar, via
de formule van prefinanciering;

Gelet op het feit dat de eigendomsstructuur van de voetpaden in de Vogelenzangstraat en
Vierhuizenstraat (gedeeltelijk) niet helemaal duidelijk blijkt te zijn en dit tot discussies kan leiden
tijdens de uitvoering van de werken;
Overwegende dat het aangewezen is om een rooilijnenplan vast te leggen;
Overwegende dat de Vogelenzangstraat en de Vierhuizenstraat buurtwegen zijn en derhalve de
procedure voor (gedeeltelijke) wijziging van buurtwegen dient gevolgd te worden;
Gelet op de plannen, opgesteld door het studiebureau Technum;
Overwegende dat een pre-advies op de plannen werd aangevraagd aan de dienst Mobiliteit van de
provincie Vlaams-Brabant;
Gelet op de opmerkingen die daarin op de plannen geformuleerd werden nl.:
- Buiten een rooilijnplan dient het dossier eveneens een wijzigingsplan te bevatten. De
wijzigingen dienen op het uittreksel van de atlas der buurtwegen te worden aangeduid. Gelet
op de lengte van de te wijzigen buurtweg is het, voor de duidelijkheid, aangewezen de
wijzigingen eveneens aan te brengen op het opmetingsplan met gebruik van de volgende
legende:
Geel: te behouden voet – en buurtwegen
Groen: nieuwe ligging
Rood: af te schaffen buurt – en voetwegen
Oranje: reeds afgeschafte voet – en buurtwegen
- Op de plannen “ verbreding” vervangen door “wijziging” (verbreding is geen wettelijke
term!).
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, Ilse De Kée
- onthouden zich: Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Willy Trappeniers, Roger Broos, Ann Van de
Casteele, Marinus van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven
De motivatie tot onthouding van de Open Vld-fractie, op basis van art.16 van het huishoudelijk
reglement:
Wij onthouden ons omdat we vinden dat het voorgelegde rooilijnplan van de Vierhuizenstraat richting
Hoogveldstraat niet OK is.
Besluit: Met 15 stemmen voor en 8 onthoudingen
De gemeenteraad aanvaardt het ontwerp van rooilijn- en wijzigingsplan.
De plannen dienen vóór de start van het openbaar onderzoek aangepast en aangevuld te worden
overeenkomstig de opmerkingen geformuleerd door de diensten van de provincie.
Er zal een openbaar onderzoek ingesteld worden.
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Raadslid Stefaan Ryckmans verlaat de zitting.

20.

Voetweg 101 Erps-Kwerps: voorlopige beslissing (deel), principiële beslissing wijziging
voetweg

Gelet op de aanvraag van mevr. Renders Marie-Louise, wonende Vissegatstraat 101 te 3071 ErpsKwerps betreffende de verlegging van de voetweg 101 nabij de Vissegatstraat te Erps-Kwerps;
Gelet op de plannen, het uittreksel uit de atlas der buurtwegen en het uittreksel uit het kadastraal plan,
opgesteld door landmeter Van Eijcken Jan, Kruisstraat 139 te 3078 Everberg;
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, Ilse De Kée
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Willy Trappeniers, Roger Broos, Ann Van de Casteele, Marinus
van Greuningen, Axel Degreef, Adelia Vandeven
De motivatie tot onthouding van de Open Vld-fractie, op basis van art.16 van het huishoudelijk
reglement:
Wij onthouden ons omdat we vinden dat dit een gemiste kans is om het beter te doen. We hadden zelfs
liever tegengestemd. We zijn van oordeel dat de losweg rechts van huisnummer 99 gemakkelijk kan
fungeren als voetweg (breedte 4m) om zo de rare kronkels te vermijden. Bovendien had dit de zware
discussies onder de buren kunnen vermijden.
Besluit: Met 15 stemmen voor en 7 onthoudingen
Besluit:
Het rooilijnplan voor voetweg nr. 101 wordt voorlopig goedgekeurd.
De verlegging van voetweg nr. 101 zoals voorgelegd op de voorliggende plannen wordt principieel
goedgekeurd.
Er zal een openbaar onderzoek ingesteld worden.
575.03

Raadslid Stefaan Ryckmans voegt zich terug ter zitting.

In uitvoering van art. 22 van het Gemeentedecreet werden volgende punten toegevoegd aan de agenda:
punt 20/1 op vraag van Roger Broos namens de sp.a-fractie;
punt 20/2 op vraag van Mia Vandervelde namens de Groen-fractie;

20/1. Openstellen gemeentediensten op een avond in de week
Momenteel kan men op de gemeentediensten, buiten de kantooruren, enkel terecht op
zaterdagvoormiddag met lange files en wachttijden voor de inwoners tot gevolg.
Daarom wordt er gevraagd of het bestuur niet kan overwegen om, naar analogie van de omringende
gemeenten, deze dienstverlening uit te breiden naar minstens een avondopening in de week.
De burgemeester antwoordt dat deze vraag de voorbije jaren al een aantal keren aan bod is gekomen
op de gemeenteraad. Het laatst was dat in september 2013, bij de bespreking van een aantal aspecten
van het beleidsprogramma voor de nieuwe bestuursperiode.
In juni 2012 gaf hij op de gemeenteraad een gemotiveerd antwoord op dezelfde vraag en dat standpunt
is sindsdien niet gewijzigd.
Dat standpunt luidde en luidt als volgt: “De wijze waarop de openingsuren van het gemeentehuis zijn
vastgelegd, is het resultaat van een grootschalige bevolkingsbevraging die het gemeentebestuur heeft
georganiseerd in 2008, naar aanleiding van de invoering van het DifTar-systeem. Het bestuur had toen
de mogelijkheid om een aantal vragen toe te voegen aan de enquête die Ecowerf bij alle inwoners
hield en heeft daarvan gebruik gemaakt om een tevredenheidsonderzoek te laten uitvoeren i.v.m. de
dienstverlening op het administratief centrum.
Er waren 5.155 gezinnen die geantwoord hebben op de specifieke vraag over de openingsuren van het
administratief centrum. 4.151 gezinnen kozen voor een zaterdagvoormiddagopening. 1.004 gezinnen
kozen voor een opening na de kantooruren. Dat betekent dat 80,5 % van de inwoners de voorkeur
geeft aan een opening op zaterdag.

De ervaring van het bestuur is dat er, naast de bevolkingsenquête, ook een aantal goede praktische en
organisatorische redenen zijn om te opteren voor de zaterdagvoormiddag:
- wie nog snel een nieuwe of juiste foto voor identiteitsbewijs, rijbewijs of reispas moet laten maken,
kan dat doen op zaterdagvoormiddag, maar niet op een avond in de week;
- voor sommige administratieve handelingen (bv. afhalen van een Kids ID), moeten kinderen zelf
aanwezig zijn; dat is kindvriendelijker op een voormiddag dan ’s avonds;
- wie de juiste documenten voor burgerzaken bij de politie moet afhalen, kan daar zaterdagvoormiddag
terecht, wat op een avond in de week niet het geval is;
- een bezoek aan burgerzaken kan op zaterdag worden gecombineerd met bibliotheekbezoek;
- wie ’s avonds na zijn of haar werk naar het gemeentehuis wil komen, is vaak afhankelijk van de files;
op zaterdagvoormiddag is dat niet het geval;
- vele inwoners combineren hun bezoek aan het gemeentehuis met winkelen in het centrum van
Kortenberg; dat is op een avond in de week niet mogelijk.
Er kan natuurlijk voor gepleit worden om én op zaterdagvoormiddag én op een avond in de week het
gemeentehuis open te houden, zoals de vraagsteller doet. Maar dan moet er gewerkt worden met een
ander soort personeelsbestand en dat is niet de keuze van het huidige gemeentebestuur. Er is overigens
bij de gemeenten in de ruime omgeving geen enkel gemeentehuis dat zowel op zaterdagvoormiddag
als op een avond in de week geopend is.”

20/2. Zwerfvuil en vuilbakjes
In maart heeft de zwerfvuilactie plaatsgevonden, een goed initiatief om de burger te sensibiliseren en
tegelijkertijd een belangrijke jaarlijkse oefening om onze groene gemeente proper te krijgen.
Alleen vindt de vraagsteller het jammer dat deze inspanning binnen de kortste keren teniet gedaan
wordt en dat weggegooide blikjes of ander verpakkingsmateriaal vrijwel snel opnieuw de bermen en
wegen ontsieren.
Daarom wil men weten wat de stand van zaken is over het idee dat in maart door de vraagstellende
fractie werd gelanceerd, en door de milieudienst verder zou onderzocht worden, voor een permanente
zwerfvuilactie, gedragen en gesteund door vrijwilligers.
Tijdens een vorige gemeenteraad liet de schepen van leefmilieu ontvallen dat er in Kortenberg net
geen honderd vuilbakjes zijn. De vraagsteller is de mening toegedaan dat dit in een gemeente zoals
Kortenberg met vele recreatieve gebieden wellicht ontoereikend is.
Er wordt gevraagd of de schepen haar visie en beleid hierover kan toelichten, meer bepaald hoe zij de
aanpak van de problematiek van het wederkerend zwerfvuil zoekt te optimaliseren.
De schepen van Afvalbeleid antwoordt dat een systeem met vrijwilligers onderzocht zal worden, een
systeem waar controle mogelijk is én waar de vrijwilliger beschermd wordt (o.a. verzekering).
De milieudienst is momenteel nog steeds deels onderbemand en, zoals reeds eerder gezegd in de
gemeenteraad van maart, zal dit project onder de loep genomen worden door de nieuwe
duurzaamheidsambtenaar die in september begint.
Het aanpakken van de zwerfvuilproblematiek is niet alleen een zaak van de schepen van Milieu, maar
van verschillende diensten. Vooral een goede samenwerking met de dienst Gemeentelijke
Werkplaatsen en politie Herko is noodzakelijk .
Om het probleem aan te pakken moet het eerst in kaart gebracht worden. Dat kan onder meer door:
- deelname aan de netheidsbarometer (sinds februari 2014, 4xper jaar);
- de opvolging van gebruik en toestand van de vuilnisbakjes (het aantal betreft trouwens 165 i.p.v. net geen - 100, zoals voorheen gemeld);
- inventarisatie van de meldingen, klachten en overtredingen.
Met deze gegevens kan er dan verder aan de slag worden gegaan en worden er aanpassingen
uitgevoerd. Uiteraard zal dit steeds geëvalueerd en opgevolgd moeten worden en waar nodig ook
bijgeschaafd. Sommige ingrepen hebben meteen resultaat, andere zaken, zoals gedragsverandering,
zijn een werk van lange adem.
In heel het zwerfvuilbeleid zijn er, zoals ook reeds eerder toegelicht, 5 belangrijke pijlers:
- infrastructuur: o.a. de inrichting van de openbare ruimten, de plaats van de vuilnisbakjes en de

planning van veegacties, zijn van invloed op zwerfvuil;
- omgeving speelt een rol in het al dan niet aanwezig zijn van een probleem i.v.m. zwerfvuil;
- sensibilisatie en communicatie;
- participatie: goede voorbeelden zijn de jaarlijkse zwerfvuilactie, het inzetten en belonen van
verenigingen bij opruimacties en het toekomstige project met vrijwilligers;
- en ten slotte handhaving.

21.

Verslag

Gezien er geen opmerkingen werden gemaakt over de notulen van de vergadering van de
gemeenteraad van 01.06.2015, worden deze notulen conform art. 16 van het huishoudelijk reglement,
als goedgekeurd beschouwd.

P. LEBRUN
secretaris

C. TAES
voorzitter

