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OPENBARE ZITTING

1.

Voorzitter gemeenteraad: tijdelijke vervanging

De gemeenteraad,
Gelet op de afwezigheid van de heer Chris Taes, burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad, van
zaterdag 31 oktober 2015 tot en met zaterdag 7 november 2015;
Overwegende dat de heer Chris Taes, overeenkomstig artikel 8 § 4 van het Gemeentedecreet, de heer
Koen Van Roey, gemeenteraadslid, aanstelt als waarnemend voorzitter van de gemeenteraad voor de
duur van zijn afwezigheid;
Overwegende dat de heer Koen Van Roey de Belgische nationaliteit bezit;
neemt kennis:
van de aanstelling van de heer Koen Van Roey, geboren te Vilvoorde op 08 augustus 1981 en
wonende te Everberg, Grensstraat 33, als waarnemend voorzitter van de gemeenteraad van zaterdag
31 oktober 2015 tot en met zaterdag 7 november 2015.
172.2

2.

Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 30.09.2015

De gemeenteraad neemt kennis van volgend bijgevoegd proces-verbaal van kasnazicht van de
gemeente d.d. 30.09.2015
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

30.09.2015

98.881.205,40 EUR
16.142.860,51 EUR
- 305.224,76 EUR
15.837.635,75 EUR
16.142.860,51 EUR

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

- 305.224,76 EUR
OK
14.10.2015

16.142.860,51 EUR
918.266,23 EUR
31.563,39 EUR
48.224,76 EUR
1.742.466,21 EUR
1.001.825,52 EUR
0,00 EUR
3.500.000,00 EUR
2.052.714,05 EUR
15.962,17 EUR
3.530.350,36 EUR
1.498,40 EUR
70.328,50 EUR
268.241,63 EUR
630.533,70 EUR
260.000,00 EUR
723,59 EUR
2.068.023,21 EUR
991,57 EUR
572,90 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
300,00 EUR
274,32 EUR

474.33

3.

Toelagen instellingen Alvinnenberg en Oostrem voor het werkingsjaar 2015

Gezien het past onderstaande instellingen te steunen nadat jaarlijks een schriftelijk verzoek hiertoe
wordt gericht aan het gemeentebestuur;
Gelet op de wet van 14.11.1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van
sommige toelagen;
Gelet op de omzendbrief BA 93/03 van 21.04.1993;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 4 mei 2015;
Overwegende dat deze toelagen niet nominatief opgenomen zijn in de beleidsnota of de verdeling niet
via een gemeentelijk reglement wordt geregeld;
Overwegende dat van beide instellingen een schriftelijk verzoek tot toelage voor drie inwoners werd
ontvangen;
Overwegende dat per voltijdse en inwonende cursist, waarvan de ouders woonachtig zijn in
Kortenberg, een toelage wordt voorzien van €124 ;
Overwegende dat het nodige krediet voorzien is via de actie 1419/001/005/001/003 ‘voorzien van een
toelage aan sociale instellingen’ met als registratiesleutel 0909/64999999;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking;
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Silke
Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée.

Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: Voor het jaar 2015 worden volgende toelagen verleend en betaald via registratiesleutel
0909/64999999:
€ 372 Oostrem te Herent
€ 372 Alvinnenberg te Heverlee
€ 214 Kind en Gezin te Kortenberg
Artikel 2: De instellingen dienen het gebruik van de toelage te rechtvaardigen door middel van het
overmaken van een jaarlijkse balans en rekeningen, alsook een verslag inzake beheer en financiële
toestand.
Artikel 3: Deze beslissing zal na goedkeuring overgemaakt worden aan de Hogere Overheid.
571.61

4.

Voorstelling van het jaarverslag 2014 van de Gecoro

Gelet op Art. 1.3.3. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening d.d. 1 september 2009 en latere
wijzigingen tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze
van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening;
Gelet op het jaarverslag 2014 van de Gecoro, unaniem goedgekeurd op de Gecoro-vergadering van
12 oktober 2015, waaruit blijkt dat de werking gebeurt conform de krijtlijnen van de regelgeving.
Besluit:
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2014 waaruit blijkt dat de werking gebeurt
conform de krijtlijnen van de regelgeving (decreet en uitvoeringsbesluit op de Ruimtelijk Ordening).
872.5

5.

Finilek: goedkeuring agenda Buitengewone Algemene Vergadering van 14 december 2015

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finilek;
Gelet op de statuten van Finilek;
Gelet op de uitnodiging bij aangetekende brief van 6 oktober 2015 om vertegenwoordigd te zijn op de
Buitengewone Algemene Vergadering van Finilek die op 14 december 2015 plaatsheeft in Salons
Waerboom, Jozef Mertensstraat 140 te 1702 Groot-Bijgaarden;
Overwegende dat de Buitengewone Algemene Vergadering van Finilek volgende agenda heeft:
1. Bespreking in het kader van het artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking
van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2016 alsook van de door
de raad van bestuur opgestelde begroting 2016
2. Statutaire benoemingen
3. Statutaire mededelingen;
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over de agenda:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,

Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Silke
Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée.
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Finilek op 14 december 2015:
1. Bespreking in het kader van het artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking
van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2016 alsook van de door
de raad van bestuur opgestelde begroting 2016
2. Statutaire benoemingen
3. Statutaire mededelingen,
wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone
Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Finilek op 14 december 2015, wordt
opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden inzake voormelde artikelen, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen
in de vergadering.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de dienstverlenende
vereniging Finilek, ter attentie van het secretariaat van Finilek, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2
te 1000 Brussel.
901

6.

Iverlek: goedkeuring agenda Algemene Vergadering in Buitengewone zitting van
14 december 2015

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente voor de elektriciteit –en/of gasvoorziening deelneemt aan de
opdrachthoudende vereniging Iverlek;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 15 september 2015 wordt opgeroepen
om deel te nemen aan de Algemene Vergadering in Buitengewone zitting van Iverlek, die op
14 december 2015 plaatsheeft in Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 140 te 1702 GrootBijgaarden;
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd;
Gelet op het feit dat nieuwe uitdagingen, zoals de verdere ontwikkeling van lokale en decentrale
productie en de hernieuwbare en duurzame energie, zich aandienen. In dit verband zijn aanpassingen
en uitbreidingen van de infrastructuur noodzakelijk met als onvermijdelijke evolutie richting slimme
technologieën. In deze context is het van belang om op efficiënte wijze de nodige
financieringsmiddelen te kunnen aantrekken;
Gelet op het feit dat door een komende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, de distributienetbeheerders hun huidige rechtsvorm
(opdrachthoudende vereniging) zullen kunnen wijzigen in ‘opdrachthoudende vereniging met private
deelname’. Bijgevolg zal het mogelijk zijn om bijkomend een of meerdere privaatrechtelijke /
publiekrechtelijke maatschappij(en) in de intergemeentelijke vereniging op te nemen;
Overwegende dat aan de deelnemers wordt gevraagd om te beraadslagen over een voorstel tot fusie
van de zeven huidige distributienetbeheerders uit de Eandis-groep, onder meer Iverlek. Voorliggend
voorstel omvat de overname van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 1 januari 2016 door de
opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (heden nog Gaselwest genoemd);
Overwegende dat aan de deelnemers eveneens wordt gevraagd om te beraadslagen over het
voorliggend statutenontwerp van de gefuseerde distributienetbeheerder Eandis Assets;

Gelet op het feit dat de voormelde fusie-operatie een aantal opschortende voorwaarden omvat, zoals
geformuleerd in artikel 2 van onderhavig besluit;
Gelet op het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals
gewijzigd op 18 januari 2013;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad volgens voornoemd decreet zijn goedkeuring dient te hechten
aan de agendapunten van de Algemene Vergadering in Buitengewone zitting en eveneens op expliciete
wijze aan het voorstel van fusie inclusief het statutenontwerp van de gefuseerde vereniging;
Overwegende dat de gemeenteraad tevens het mandaat van de vertegenwoordiger dient vast te stellen;
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, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, René De Becker, Ann Van de
Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Roger Broos, Mia Brumagne, Silke Cuypers.
Besluit: Met 20 stemmen voor en 4 onthoudingen
Artikel 1: De agenda van de Algemene Vergadering in Buitengewone zitting van de
opdrachthoudende vereniging Iverlek van 14 december 2015, namelijk:
1. Voorstel tot fusie van de 7 distributienetbeheerders (Eandis Assets (voorheen Gaselwest), IMEA,
Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas), waarbij Eandis System Operator cvba (voorheen
Eandis cvba) zal fungeren als werkmaatschappij:
a. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie.
b. Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de raad van bestuur en
van de commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door overneming door Eandis
Assets (voorheen Gaselwest) van heel het vermogen, bestaande uit het volledige actief en
passief, alle rechten en verplichtingen, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te
nemen verenigingen IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas, met
boekhoudkundige uitwerking per 1 januari 2016.
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de
vereniging kennis nemen van het fusievoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige
stukken bedoeld in de artikelen 697 van het Wetboek van Vennootschappen en kosteloos een
kopie van deze stukken verkrijgen.
c. Onder de opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van nagemelde fusie:
1) ontbinding zonder invereffeningstelling van deze vereniging.
2) beslissing dat de goedkeuring van de eerste jaarrekening na de fusie door de algemene
vergadering van de deelnemers van de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (voorheen
Gaselwest), zal gelden als kwijting voor de bestuurders en de commissaris van deze
vereniging voor de uitoefening van hun mandaat tussen 1 januari 2015 en de datum van de
ontbinding zonder invereffeningstelling.
3) beslissing de boeken en documenten van deze vereniging toe te vertrouwen aan de
opdrachthoudende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest) die ze op haar zetel dient te
bewaren gedurende de door de wet voorziene termijnen.
4) volmacht tot doorhaling van inschrijving bij diverse overheden.
d. Goedkeuring van het voorstel tot fusie door overneming van deze vereniging, hierna kortweg
Iverlek genoemd, overeenkomstig het fusievoorstel hiervoor vermeld onder punt 1.b., door
overname door Eandis Assets (voorheen Gaselwest), voornoemd, bij wijze van overdracht
door deze vereniging aan Eandis Assets (voorheen Gaselwest) van de algeheelheid van haar
vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd,
noch voorbehouden, mits toekenning aan de deelnemers van Iverlek van 12.870.771 aandelen
A voor de activiteit elektriciteit, en 8.351.683 aandelen A voor de activiteit aardgas zonder
aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort, van Eandis Assets (voorheen
Gaselwest) of a rato van één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,72539 aandeel A voor de
activiteit elektriciteit in Iverlek en één nieuw aandeel A Eandis Assets voor 0,71373 aandeel A

voor de activiteit aardgas in Iverlek. Deze aandelen zullen worden verdeeld onder de
deelnemers van Iverlek zonder opleg. De huidige winstbewijzen C worden behouden.
Tengevolge van haar ontbinding zonder invereffeningstelling, en dit op basis van een balans
afgesloten op 30 juni 2015, met inwerkingtreding per 1 januari 2016, met dien verstande dat
alle sedert 1 juli 2015 tot en met 31 december 2015 door de overgenomen vereniging Iverlek
gestelde verrichtingen geactualiseerd in een per 31 december 2015 vastgestelde jaarrekening,
gesplitst op basis van de principes en verdeel-criteria gehanteerd voor de jaarrekening 2014,
zoals opgenomen in het fusievoorstel, - ook boekhoudkundig en fiscaal - voor rekening zijn
van de overnemende vereniging Eandis Assets (voorheen Gaselwest), op last voor deze laatste
Iverlek te vrijwaren voor alle vorderingen en de kosten van haar ontbinding zonder
invereffeningstelling te dragen, en voor het overige onder de lasten, bedingen en voorwaarden
zoals bepaald in het onder punt 1.a. hiervoor vermeld fusievoorstel.
e. Goedkeuring van de statuten van de gefuseerde distributienetbeheerder ‘Eandis Assets’.
f. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in voorgaande subagendapunten 1.a. tot
en met 1.e. bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te
passen.
2. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende
machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door overneming van IMEA,
Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door Eandis Assets, en inzonderheid verlening van de
machten om:
- de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de fusie
door overneming van IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas door Eandis Assets zoals
vermeld onder punt 1.a. vast te stellen;
- de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen;
- het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheek-bewaarders vrij
te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
- de ruilverhouding op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva
per 31 december 2015, na revisorale controle, bij notariële akte vast te stellen;
- daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig
kan zijn;
- de ontbinding zonder vereffening van Iverlek vast te stellen ingevolge de verwezenlijking van de
fusie door overneming.
3. Voorstel tot aanwijzing van Eandis Assets als elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerder door
VREG.
4. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2016
alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2016.
5. Uitkering interim-dividend 2015 – bekrachtiging.
6. Statutaire benoemingen.
7. Statutaire mededelingen;
wordt goedgekeurd.
Artikel 2: De gemeenteraad besluit zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel tot fusie door
overneming van de opdracht-houdende vereniging Iverlek door de opdrachthoudende vereniging
Eandis Assets (voorheen Gaselwest genoemd, overeenkomstig het fusievoorstel, waarbij voor Iverlek
op 1 januari 2016 de algeheelheid van haar vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle
rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, overgedragen wordt aan Eandis Assets,
mits toekenning aan de deelnemers van Iverlek van 12.870.771 aandelen A voor de activiteit
elektriciteit, en 8.351.683 aandelen A voor de activiteit aardgas zonder aanduiding van nominale
waarde, volledig volgestort, van Eandis Assets (voorheen Gaselwest) of a rato van één nieuw aandeel
A Eandis Assets voor 0,72539 aandeel A voor de activiteit elektriciteit in Iverlek en één nieuw aandeel
A Eandis Assets voor 0,71373 aandeel A voor de activiteit aardgas in Iverlek, en eveneens zijn
goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statuten van de gefuseerde distributienetbeheerder ‘Eandis
Assets’, onder de opschortende voorwaarden van:

- de parlementaire goedkeuring van de amendementen aan het Vlaams Decreet van 6 juli 2001
houdende de Intergemeentelijke Samenwerking die er onder meer toe strekken de kapitaaldeelname
van een private partner en de gelijkschakeling van de statutaire einddata van de
distributienetbeheerders in het Vlaams Gewest mogelijk te maken;
- de goedkeuring door de raad van bestuur van IMEA, Gaselwest, Iveka en Iverlek m.b.t. de
omzetting van de bestaande aandelen E voor de activiteiten elektriciteit en/of gas in aandelen A (er
wordt vastgesteld dat deze beslissingen reeds genomen zijn);
- de voorafgaande goedkeuring door de algemene aandeelhoudersvergadering van Gasel-west van
een wijziging van het maatschappelijk doel van Gaselwest en een naamswijziging in ‘Eandis
Assets’;
- de herpositionering van de 5 Waalse (deel)gemeenten, die thans nog deelnemer zijn in Gaselwest
maar die niet zullen deelnemen aan de voorgenomen fusie door overneming;
- de voorafgaande goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van Iveka van de
verschuiving van de huidige statutaire einddatum van Iveka naar 9 november 2019;
- de voorafgaande goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van Intergem van de
verschuiving van de huidige statutaire einddatum van Intergem naar 9 november 2019;
- de instemming door de bevoegde mededingingsautoriteiten van de fusie die leidt tot Eandis Assets;
- de goedkeuring van de beschreven fusie door overneming door de buitengewone algemene
vergaderingen van alle zeven betrokken opdrachthoudende verenigingen;
- de goedkeuring door de aandeelhouders van Eandis cvba van bepaalde statuten-wijzigingen;
- het verkrijgen vanwege de VREG van de erkenning van Eandis Assets als distributie-netbeheerder
elektriciteit én de erkenning als distributienetbeheerder gas.;
Artikel 3: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering in Buitengewone zitting van Iverlek van 14 december 2015, wordt opgedragen zijn/haar
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormelde artikelen, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de
vergadering.
Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat op het e-mailadres: intercommunales@eandis.be.
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7.

EcoWerf: goedkeuring agenda Bijzondere Algemene Vergadering van 16 december 2015

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van het
decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de vaststelling van het
ambtsgebied van de intercommunale;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking, en latere
wijzigingen;
Gelet op de akte van oprichting van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;
Gelet op de deelname van de gemeente bij de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;
Gelet op de uitnodiging van 17 september 2015 voor de Bijzondere Algemene Vergadering van
EcoWerf van 16 december 2015, met bijhorende agenda en bijlagen;
Overwegende dat de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van EcoWerf volgende punten
bevat:
1.
Samenstelling van het bureau
2.
Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 17/06/2015
3.
Budgetten 2016
4.
Werkingsbijdragen 2016
5.
Diversen;

Overwegende dat het artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking bepaalt dat de vertegenwoordiger van de gemeente op de Bijzondere Algemene
Vergadering waar deze gemeente bij aangesloten is, aangeduid wordt door de gemeenteraad en dat
deze aanstellingsprocedure herhaald wordt voor elke Bijzondere Algemene Vergadering;
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 eveneens voorziet dat tegelijkertijd het
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de
Bijzondere Algemene Vergadering;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Silke
Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée.
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Bijzondere Algemene
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf d.d. 16 december 2015:
1.
Samenstelling van het bureau
2.
Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 17/06/2015
3.
Budgetten 2016
4.
Werkingsbijdragen 2016
5.
Diversen.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Bijzondere Algemene
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf d.d. 16 december 2015, wordt opgedragen
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormeld artikel 1 van onderhavig raadsbesluit, namelijk goedkeuring van alle agendapunten, onder
voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven.
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Raadslid Jana Nevens voegt zich ter zitting.

8.

EcoWerf: goedkeuring agenda Buitengewone Algemene Vergadering van 16 december 2015

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van het
decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de vaststelling van het
ambtsgebied van de intercommunale;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking, en latere
wijzigingen;
Gelet op de akte van oprichting van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;
Gelet op de deelname van de gemeente bij de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;
Gelet op de uitnodiging van 17 september 2015 voor de Buitengewone Algemene Vergadering van
EcoWerf van 16 december 2015, met bijhorende agenda en bijlagen;
Overwegende dat de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van EcoWerf volgende
punten bevat:

1.
Samenstelling van het bureau
2.
Statutenwijziging;
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking bepaalt dat de vertegenwoordiger van de gemeente op de Buitengewone Algemene
Vergadering waar deze gemeente bij aangesloten is, aangeduid wordt door de gemeenteraad en dat
deze aanstellingsprocedure herhaald wordt voor elke Buitengewone Algemene Vergadering;
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 eveneens voorziet dat tegelijkertijd het
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de
Buitengewone Algemene Vergadering;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée.
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Buitengewone Algemene
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf d.d. 16 december 2015:
1.
Samenstelling van het bureau
2.
Statutenwijziging.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone
Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf d.d. 16 december 2015, wordt
opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavig raadsbesluit, namelijk goedkeuring van alle
agendapunten, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven.
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9.

EcoWerf: aanstelling vertegenwoordiger Bijzondere Algemene Vergadering en Buitengewone
Algemene Vergadering van 16 december 2015

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van het
decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de vaststelling van het
ambtsgebied van de intercommunale;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking, en latere
wijzigingen;
Gelet op de akte van oprichting van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;
Gelet op de deelname van de gemeente bij de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;
Gelet op de uitnodiging van 17 september 2015 voor de Buitengewone Algemene Vergadering en de
Bijzondere Algemene Vergadering van EcoWerf van 16 december 2015, met bijhorende agenda en
bijlagen;
Overwegende dat het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt
dat de vertegenwoordiger van de gemeente op de Bijzondere Algemene Vergadering en de
Buitengewone Algemene Vergadering waar deze gemeente bij aangesloten is, aangeduid wordt door
de gemeenteraad;

Overwegende dat het decreet van 6 juli 2001 eveneens voorziet dat het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd;
Overwegende dat derhalve voor de Bijzondere Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene
Vergadering van 16 december 2015 een vertegenwoordiger dient aangeduid en dat het mandaat van
deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd;
Gelet op de voorgedragen kandidaten als vertegenwoordiger;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 25
- Kristien Goeminne bekomt 16 stemmen
- Willy Trappeniers bekomt 9 stemmen
Besluit:
Artikel 1: Met 16 stemmen wordt Kristien Goeminne, wonende Kwikstraat 38 te 3078 Everberg
aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de Bijzondere Algemene
Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging
EcoWerf d.d. 16 december 2015.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Bijzondere Algemene
Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging
EcoWerf d.d. 16 december 2015, wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake de agendapunten van de Bijzondere
Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering, namelijk goedkeuring van alle
agendapunten, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven.
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10.

Interleuven: goedkeuring agenda Buitengewone Algemene Vergadering van 23 december 2015

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van het
decreet van de Vlaamse Raad van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de
vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Interleuven;
Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven;
Gelet op de uitnodiging van 24 september voor de Buitengewone Algemene Vergadering van
Interleuven op 23 december 2015 met bijhorende agenda;
Overwegende dat het decreet van dd. 6/7/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt
dat de vertegenwoordiger van de gemeenten op de Buitengewone Algemene Vergadering waar deze
gemeente bij aangesloten is, aangeduid wordt door de gemeenteraad;
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet dd. 6/7/2001 eveneens voorziet dat tegelijkertijd het
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld;
Overwegende dat de statuten van Interleuven dienen gewijzigd te worden ingevolge de programmawet
(B.S. dd. 29.12.2014);
Overwegende dat hiertoe op 23.12.2015 om 19u00 een Buitengewone Algemene Vergadering van
Interleuven zal plaatsvinden op de zetel van Interleuven, Brouwersstraat 6 te Leuven.
Overwegende dat de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Interleuven volgende
punten bevat:
1. Samenstelling van het bureau

2. Statutenwijziging : vennootschapsbelasting – statutair verbod dividenduitkeringen.
Overwegende dat aan de gemeenteraad deze agendapunten werden voorgelegd;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée.
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de Buitengewone Algemene
Vergadering van 23 december 2015 van Interleuven wordt als volgt vastgesteld:
Goedkeuring van alle agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering:
1. Samenstelling van het bureau
2. Statutenwijziging : vennootschapsbelasting – statutair verbod dividenduitkeringen,
onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 2: Het college wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing en brengt deze ter kennis aan
Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.
901

11.

Interleuven: goedkeuring agenda Algemene Vergadering van 23 december 2015

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van het
decreet van de Vlaamse Raad van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de
vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Interleuven;
Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven;
Gelet op de uitnodiging van 24 september voor de Algemene Vergadering van Interleuven op
23 december 2015 met bijhorende agenda;
Overwegende dat het decreet van dd. 6/7/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt
dat de vertegenwoordiger van de gemeenten op de Algemene Vergadering waar deze gemeente bij
aangesloten is, aangeduid wordt door de gemeenteraad;
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet dd. 6/7/2001 eveneens voorziet dat tegelijkertijd het
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld;
Overwegende dat de statuten van Interleuven dienen gewijzigd te worden ingevolge de programmawet
(B.S. dd. 29.12.2014);
Overwegende dat hiertoe op 23.12.2015 om 19u00 een Algemene Vergadering van Interleuven zal
plaatsvinden op de zetel van Interleuven, Brouwersstraat 6 te Leuven.
Overwegende dat de agenda van de Algemene Vergadering van Interleuven volgende punten bevat:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 27.05.2015
3. Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2016
4. Begroting 2016
5. Toetreding streekontwikkelingsintercommunale Haviland met 1 aandeel – cfr. art. 15 van de
statuten
6. Goedkeuring toetreding door Interleuven als vennoot bij de
streekontwikkelingsintercommunale Haviland
7. Diversen.
Overwegende dat aan de gemeenteraad deze agendapunten werden voorgelegd;

Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée.
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de Algemene Vergadering van
23 december 2015 van Interleuven wordt als volgt vastgesteld:
Goedkeuring van alle agendapunten van de Algemene Vergadering:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 27.05.2015
3. Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2016
4. Begroting 2016
5. Toetreding streekontwikkelingsintercommunale Haviland met 1 aandeel – cfr. art. 15 van de
statuten
6. Goedkeuring toetreding door Interleuven als vennoot bij de
streekontwikkelingsintercommunale Haviland
7. Diversen,
onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 2: Het college wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing en brengt deze ter kennis aan
Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.
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12.

Resolutie FairTradeGemeente

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het Beleidsprogramma Kortenberg 2013-2018 waarin duurzame ontwikkeling en lokaal
winkelen een plaats heeft;
Overwegende dat de goedkeuring van de Fairtrade resolutie deel uitmaakt van de criteria om de titel
van een FairTradeGemeente te kunnen behalen;
Overwegende dat het gemeentebestuur een ambtenaar heeft aangeduid om dit engagement te helpen
realiseren;
Overwegende dat een menswaardig inkomen voor de producent deel uitmaakt van duurzame
productiepatronen;
Overwegende dat er in de gemeente Kortenberg reeds een trekkersgroep aanwezig is;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée.
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: Er principieel mee in te stemmen dat in het kader van een duurzaam beleid (op sociaal,
ecologisch en economisch vlak) bij de aankoop van producten aandacht zal besteed worden aan de
prijs die de producenten, in ontwikkelingslanden en lokaal, voor hun product krijgen en aan hun
arbeidsomstandigheden. Voor koffie en thee zal de gemeente beroep doen op leveranciers die worden

gecertificeerd door een keurmerk van eerlijke handel, zoals Fairtrade Belgium, Fair For Life en
Ecocert fairtrade.
Artikel 2: In haar interne en externe communicatie aandacht te besteden aan haar duurzaam
aankoopbeleid zodat ze op die manier haar informatie- en sensibilisatieopdracht uitvoert.
Artikel 3: De deelname en ondersteuning aan de werkgroep FairTradeGemeente te bestendigen,
ter bevordering van het verder uitrollen van de campagne FairTradeGemeente in de gemeente.
Ter informatie; De internationale definitie van eerlijke handel luidt als volgt:
“Eerlijke handel is een handelspartnerschap, gebaseerd op dialoog, transparantie en respect, dat
streeft naar meer rechtvaardigheid in de internationale handel. Eerlijke handel draagt bij tot
duurzame ontwikkeling door betere handelsvoorwaarden te bieden aan en de rechten veilig te stellen
van achtergestelde producenten en arbeiders vooral in het Zuiden.”
Artikel 4: Een afschrift van de beslissing zal bezorgd worden aan de trekkersgroep.
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13.

Aankoop bestelwagen: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen;
Gelet op het KB van 15.07.2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten en de klassieke
sectoren;
Gelet op het KB van 14.01.2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en algemene
aannemingsvoorwaarden;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB);
Gelet op de CODEX over het welzijn op het werk (CODEX);
Gelet op het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI);
Gelet op het KB van 12.08.1993 gewijzigd bij het KB van 17.06.1997, 04.05.1999 en 28.08.2002
betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen;
Gelet op het technisch reglement (voorschriften voor voertuigen) en aan de Belgische wegcode;
Gelet op het MB van 07.05.1999 inzake signalering van werken en verkeersbelemmeringen op de
openbare weg;
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Aankoop bestelwagen 2015” een
bestek werd opgemaakt;
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “Aankoop bestelwagen 2015” wordt
geraamd op € 32.000 incl. btw;
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Gelet op het budget dat voorzien is op artikel 1419/001/007/002/011 met registratiesleutel
020020/24300000
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée.
Besluit: Met algemene stemmen

Artikel 1: Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met en de raming voor de opdracht met als
voorwerp “Aankoop bestelwagen 2015”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De kostenraming
bedraagt € 32.000 incl. btw.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 3: De opdracht waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden op artikel
1419/001/007/002/011 met registratiesleutel 020020/24300000
261.11

14.

Leveren van brandstoffen voor voertuigen met tankkaartensysteem: 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 het contract met de huidige leverancier geldig is tot en met 31 december 2015;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren van brandstoffen voor voertuigen met
tankkaartensysteem” een bestek werd opgesteld door de Dienst Algemene Zaken;
Overwegende dat de opdracht een looptijd heeft van 5 jaar, vanaf 1 januari 2016 tot en met 31
december 2020;
Overwegende dat deze opdracht geraamd wordt op € 173.553,72 excl. btw of € 210.000,00 incl. 21%
btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare aanbesteding;
Overwegende dat het budget voor deze uitgave voorzien is op actie 1419/001/009/007/001 met
registratiesleutel 020020/61600040 voor de voertuigen van de gemeentelijke werkplaatsen, en op actie
1419/001/004/001/001 met registratiesleutel 011903/61600040 voor de voertuigen van het
administratief centrum;
Gelet op het visum nr . 2015/93 d.d. 28.10.2015 van de financieel beheerder;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée.
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel. 1: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding.
Artikel. 2: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de raming voor de opdracht “Leveren van
brandstoffen voor voertuigen met tankkaartensysteem”, 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.
Artikel. 3: Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Artikel. 4: De uitgave is voorzien op actie 1419/001/009/007/001 met registratiesleutel
020020/61600040 voor de voertuigen van de gemeentelijke werkplaatsen, en op actie
1419/001/004/001/001 met registratiesleutel 011903/61600040 voor de voertuigen van het
administratief centrum.
261.13

15.

Leefmilieu – Goedkeuring raamovereenkomst Interleuven voor het project ‘Met de kippen op
stok’

Gelet op het gemeentedecreet, zoals gewijzigd;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 25;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer
bepaald artikel 5, § 2;
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende de regeling, voor het Vlaams gewest, van het
administratief toezicht op de gemeenten;
Gelet op de exclusiviteitsovereenkomst 5.2 en 5.3, die de gemeente afsloot met de dienstverlenende
vereniging Interleuven te 3000 Leuven, Brouwersstraat 6, waarin de deelname aan projecten vervat
zit;
Gelet op de collegebeslissing d.d. 24 april 2015 betreffende de intekening in het project ‘Met de
kippen op stok’ van de intergemeentelijke milieudienst van Interleuven, waarin een groepsaankoop
automatische hokopeners en toebehoren voor kippen vervat zit;
Gelet op de deelname van drie gemeenten aan het project zodat de kosten van de uitwerking van het
project verdeeld zullen worden over deze drie gemeenten;
Gelet op het bestek ‘Raamovereenkomst: Aankoop van hokopeners en toebehoren’ opgemaakt door de
dienstverlenende vereniging Interleuven en goedgekeurd door het directiecomité van Interleuven d.d.
9 september 2015;
Gelet op het bestek ‘Raamovereenkomst: Aankoop van hokopeners en toebehoren’’ dat onder
voorbehoud van de goedkeuring van de gemeenteraad van 13 oktober door Interleuven is gepubliceerd
op 14 september 2015;
Overwegende dat een gunstig effect op de prijszetting bereikt wordt door een gezamenlijke
dienstopdracht uit te schrijven;
Overwegende dat de aangekochte hokopeners en hun toebehoren aan dezelfde prijs worden
doorverkocht aan de inwoners;
Overwegende dat het bestek ‘Raamovereenkomst: Aankoop van hokopeners en toebehoren zal
afgesloten worden voor twee jaar, eventueel te verlengen met twee keer één jaar;
Overwegende dat de streefdatum voor de start van de overeenkomt 2 november 2015 is;
Overwegende dat de intergemeentelijke vereniging Interleuven het onderzoek van de diverse
aanbiedingen zal uitvoeren;
Overwegende dat het gunningsverslag ter goedkeuring wordt voorgelegd 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, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée.
Besluit: Met algemene stemmen
Art. 1: Het bijzonder bestek ‘Raamovereenkomst: Aankoop van hokopeners en toebehoren’’,
opgemaakt door dienstverlenende vereniging Interleuven te 3000 Leuven, Brouwersstraat 6, wordt
goedgekeurd.
Art. 2: De Intergemeentelijke vereniging Interleuven wordt de opdracht gegeven deze
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking te organiseren en alle procedurele verplichtingen op
zich te nemen met betrekking tot de in artikel 1 bedoelde overheidsopdracht, waaronder de publicatie,
de opening en evaluatie van de offertes, het opmaken van het gunningsvoorstel, de uiteindelijke
gunning en de daaraan verbonden bekendmakingen en informatieverplichtingen die rechtstreeks te
maken hebben met de wetgeving op de overheidsopdrachten.
Art. 3: Het gunningsverslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en
schepenen.
Art. 4: Deze beslissingen worden met algemene stemmen goedgekeurd.
637.9

16.

Asfalteringswerken en aanleg voet- en fietspaden 2016/2018. Studie en begeleiding:
goedkeuring opdrachtdocumenten en lastvoorwaarden

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
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;
Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Studie en begeleiding van
asfalteringswerken en aanleg voet- en fietspaden 2016/2018” een bestek met nr. 2015-2007505 werd
opgemaakt door de Dienst Openbare Werken;
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “Studie en begeleiding van
asfalteringswerken en aanleg voet- en fietspaden 2016/2018” wordt geraamd op € 28.000 excl. btw of
€ 33.880,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat derhalve voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat wordt voorgesteld de opdracht mogelijks te verlengen voor de komende jaren,
indien het totale verschuldigde ereloon het grensbedrag van de onderhandelingsprocedure niet zal
overschrijden;
Overwegende dat de uitvoering van deze werken zal gebeuren van het krediet dat ingeschreven is op
de investeringslijst onder 020010 Openbare werken – 22400007 onder actie 1419/001/009/006/001;
Gelet op het visum nr. 2015/94 d.d. 28.10.2015 van de financieel beheerder;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:

- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée.
Besluit: Met algemene stemmen
Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr. 2015-2007505 voor de opdracht met als voorwerp
“Studie en begeleiding van asfalteringswerken en aanleg voet- en fietspaden 2016/2018”, opgesteld
door de Dienst Openbare Werken.
Bovengenoemde opdracht zal worden gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking
De kostenraming bedraagt € 28.000,00 excl. btw of € 33.880,00 incl. 21% btw.
De opdracht, waarvan sprake, zal gefinancierd worden met het krediet dat ingeschreven is op de
investeringslijst onder 020010 Openbare werken – 22400007 onder actie 1419/001/009/006/001.
865.1

17.

Uitbreiding infrastructuur Chiro Everberg: goedkeuring opdrachtdocumenten en
lastvoorwaarden

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
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 beslissing van het college, d.d. 3 oktober 2014, betreffende de aanstelling van Blanco
Architecten, Brusselsesteenweg 60 te 1560 Hoeilaart als ontwerper voor dit dossier;
Gelet op de beslissing van het college, d.d. 7 augustus 2015, betreffende de goedkeuring van het
voorgesteld voorontwerp door het architectenbureau;
Gelet op de voorliggende opdrachtdocumenten in het kader van “Uitbreiding infrastructuur Chiro
Everberg en de lastvoorwaarden, opgesteld door het architectenbureau Blanco, d.d. 23.10.2015;
Gelet op het feit dat deze werken worden geraamd op 359.914,25 € excl. BTW of 435.496,24 € incl.
BTW;
Gelet op het feit dat deze uitgave werd voorzien op beleidscode 075010 Chiro Everberg – 22199500
onder actie 1419/001/009/004/005;
Gelet op het visum nr. 2015/95 d.d. 28.10.2015 van de financieel beheerder;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée.
Besluit: Met algemene stemmen

Goedkeuring wordt verleend aan de opgestelde opdrachtdocumenten en lastvoorwaarden in kader van
het project “Uitbreiding infrastructuur Chiro Everberg”.
De kost wordt geraamd op 359.914,25 € excl. BTW of 435.496,24 € incl. BTW.
Voor dit dossier zal de procedure van open aanbesteding gevolgd worden voor het aanstellen van een
aannemer.
Het schepencollege wordt gelast met de verdere uitwerking van dit dossier.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien beleidscode 075010 Chiro Everberg – 22199500 onder
actie 1419/001/009/004/005 van het investeringsbudget.
861.5

Raadslid Adelia Vandeven verlaat de zitting.

18.

Voetweg 16 Meerbeek: principiële beslissing gedeeltelijke afschaffing voetweg

Gelet op de aanvraag van Weynants Palmyre, Kasteelstraat 39 te 3071 Erps-Kwerps, Weynants
Marguerite, Jean en Francois, p/a Constant Cludtsstraat 33 te 3078 Meerbeek, Lauwers Lia,
Zavelstraat 12 te 3071 Erps-Kwerps, Storms Yvonne, Constant Cludtsstraat 40 te 3078 Meerbeek en
Natuurpunt, Coxiestraat 11 te 2800 Mechelen, betreffende de gedeeltelijke afschaffing van de voetweg
16 te Meerbeek;
Gelet op het ingediende dossier opgesteld door landmeetkantoor Willems BVBA, Kasteelstraat 43 te
3071 Erps-Kwerps, waarop de gedeeltelijke afschaffing is aangeduid;
Gelet op o.a. de motivering, de verbintenis van de aanvrager, het uittreksel uit de atlas der buurtwegen,
het uittreksel uit het kadastraal plan, het opmetingsplan, de recente topografische kaart, het
gewestplan;
Gelet op de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen, artikel 27 tot en met 29, gewijzigd bij decreet
van 4 april 2014 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening
en het gronden- en pandenbeleid;
Gelet op het besluit van 20 juni 2014 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor
de organisatie van het openbaar onderzoek inzake de buurtwegen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Ilse De Kée.
Besluit: Met algemene stemmen
De gedeeltelijke afschaffing van de voetweg 16 zoals voorgesteld in het voorliggende dossier wordt
principieel goedgekeurd.
Er zal een openbaar onderzoek ingesteld worden.
575.04

Raadslid Adelia Vandeven voegt zich terug ter zitting.

19.

Voetweg 66 Erps-Kwerps: definitieve beslissing rooilijnplan (deel), voorlopige beslissing
wijziging voetweg

Gelet op de aanvraag van Van Hamme Stephanie, Curegemstraat 4B te 3071 Erps-Kwerps, Van
Hamme Mathile, Reeboflaan 11 te 3001 Heverlee, Van Hamme Guido, Kroonstraat 57 te 3020
Veltem-Beisem en Van Hamme Bertrand, Beekstraat 23 te 1980 Eppegem betreffende de verlegging
van de voetweg 66, langsheen de Curegemstraat te Erps-Kwerps;
Gelet op de plannen, het uittreksel uit de atlas der buurtwegen en het uittreksel uit het kadastraal plan
waarop de verlegging is aangeduid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 07.09.2015 betreffende de voorlopige beslissing rooilijnplan
(deel) en de principiële beslissing voetweg;
Gelet op het schattingsverslag d.d. 20.10.2015 opgesteld door Landmeet- en Expertiseburo Jan Van
Eijcken, Kruisstraat 139 te 3078 Kortenberg;
Gelet op het proces-verbaal van sluiting van openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat geen
bezwaarschriften werden ingediend;
Gelet op het advies van De Watergroep, Herbert Hooverplein 23, 3000 Leuven d.d. 23 september
2015;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée.
Besluit: Met algemene stemmen
De rooilijn van de gedeeltelijk te wijzigen voetweg nr. 66 langsheen de Curegemstraat te 3071 ErpsKwerps zoals aangeduid op bijgaand plan wordt definitief vastgesteld en ter goedkeuring voorgesteld
aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant.
Aan de Bestendige Deputatie van Vlaams-Brabant wordt voorgesteld om de voetweg 66 te verleggen
zoals voorgesteld op het bovenvermeld plan.
De aanvrager dient zich te houden aan de voorwaarden die werden opgelegd door De Watergroep.
Voor de gedeeltelijke wijziging van voetweg nr. 66 dient de meerwaarde vermeld in het
schattingsverslag nl. 23.017,50 € betaald te worden.
575.03

20.

Voetweg 54 Erps-Kwerps: definitieve beslissing rooilijnplan (deel), voorlopige beslissing

Gelet op de aanvraag van de heer en mevrouw Cardoen – Robberechts, wonende Oudebaan 88 te 3071
Erps-Kwerps, betreffende de verlegging van de voetweg 54, langsheen de Oudebaan te Erps-Kwerps;
Gelet op de plannen, het uittreksel uit de atlas der buurtwegen en het uittreksel uit het kadastraal plan
waarop de verlegging is aangeduid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 07 september 2015 betreffende de voorlopige beslissing
rooilijnplan (deel), principiële beslissing wijziging voetweg;
Gelet op het schattingsverslag d.d. 18 augustus 2015 opgesteld door Landmeet- en Expertiseburo Jan
Van Eijcken, Kruisstraat 139 te 3078 Kortenberg;
Gelet op het proces-verbaal van sluiting van openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat geen enkel
bezwaarschrift werd ingediend;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,

Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée.
Besluit: Met algemene stemmen
De rooilijn van de gedeeltelijk te wijzigen voetweg nr. 54 langsheen de Oudebaan te Erps-Kwerps
zoals aangeduid op bijgaand plan wordt definitief vastgesteld en ter goedkeuring voorgesteld aan de
deputatie van de provincie Vlaams-Brabant.
Aan de Bestendige Deputatie van Vlaams-Brabant wordt voorgesteld om de voetweg 66 te verleggen
zoals voorgesteld op het bovenvermeld plan.
Voor de gedeeltelijke wijziging van voetweg nr. 54 zal in totaal 1.515 euro betaald worden.
575.03

Raadslid Stefaan Ryckmans verlaat de zitting.

21.

Buurtweg 17 te Everberg en Meerbeek: definitieve beslissing rooilijnplan (deel), voorlopige
beslissing verlegging

Gelet op de aanvraag van het gemeentebestuur van Kortenberg, betreffende de verlegging van de
buurtweg 17 te Everberg en Meerbeek;
Gelet op de plannen, het uittreksel uit de atlas der buurtwegen en het uittreksel uit het kadastraal plan
waarop de verlegging is aangeduid;
Overwegende dat buurtweg 17 gelegen tussen de Wijnegemhofstraat en de Dalemstraat te Everberg
momenteel ontoegankelijk is;
Overwegende dat deze buurtweg gelegen is tussen verschillende percelen van Prins Jean Etienne de
Merode;
Overwegende dat het toegankelijk maken van de buurtweg nr. 17 op de huidige locatie voor een
conflict zorgt met het beheersplan dat voor dit gebied werd opgesteld;
Overwegende dat, wanneer de buurtweg verlegd zou worden naar het verlengde van buurtweg nr. 58
er zich een opportuniteit voordoet voor het verbinden van deze buurtweg met voetweg nr. 32 en
buurtweg nr. 12 (het verlengde van de Broekstraat) in Meerbeek;
Overwegende dat bovendien de verbinding tussen de Wijnegemhofstraat en de Dalemstraat behouden
blijft;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 07.09.2015 betreffende de voorlopige beslissing rooilijnplan
(deel), principiële beslissing verlegging;
Gelet op het schattingsverslag d.d. 26.10.2015 opgesteld door Landmeetkantoor Willems BVBA,
Kasteelstraat 43 te 3071 Erps-Kwerps;
Overwegende dat het nieuwe tracé van de buurtweg in oppervlakte kleiner is dan het oude tracé,
nl.393 m²;
Overwegende dat de Prins een extra inspanning levert bij de verlegging van de buurtweg, door de
bijkomende verbinding van buurtweg nr. 17 met voetweg nr. 32 en buurtweg nr. 12 te voorzien;
Overwegende dat daarom overeengekomen werd met Prins Jean Etienne de Merode dat het verschil in
oppervlakte niet vergoed dient te worden;
Gelet op het proces-verbaal van sluiting van openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat geen enkel
bezwaarschrift werd ingediend;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Koen Van
Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René
De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée.
Besluit: Met algemene stemmen

De rooilijn voor buurtweg nr. 17 (deel) te Everberg en Meerbeek zoals aangeduid op bijgaand plan
wordt definitief vastgesteld en ter goedkeuring voorgesteld aan de deputatie van de provincie VlaamsBrabant.
Aan de Bestendige Deputatie van Vlaams-Brabant wordt voorgesteld om de buurtweg 17 te Everberg
en Meerbeek te verleggen zoals voorgesteld op het bovenvermeld plan.
Er zal geen bedrag betaald worden ter compensatie van de 393 m² verschil in oppervlakte tussen de
oude en de nieuwe buurtweg.
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:
de punten 21/1 tot en met 21/4 op vraag van Roger Broos namens de Sp.a fractie
de punten 21/5 tot en met 21/7 op vraag van Stef Ryckmans namens de Open VLD-fractie;
de punten 21/8 tot en met 21/12 op vraag van Mia Vandervelde namens de Groen-fractie;
de punten 21/13 tot en met 21/16 op vraag van Marinus van Greuningen namens de KNV-fractie ;
21/1. DKS – gebouwen in de Louis Andriesstraat te Meerbeek
De vraagsteller is benieuwd naar de stand van zaken met betrekking tot de gebouwen van DKS in de
Louis Andriesstraat te Meerbeek. Men vraagt wat de stand van zaken van het dossier is en wanneer de
afbraak van de gebouwen voorzien is. De vraagsteller wil weten wat er met de containers zal
gebeuren.
De schepen van Openbare werken antwoordt dat de containers niet meer voldoen om de verenigingen
onderdak te geven. In de vorige legislatuur is daarom het Atrium verbouwd. De containers zijn
bijgevolg leeg. De dienst openbare werken heeft een procedure gestart om de containers te laten
verwijderen. Van zodra deze opdracht gegund is, kunnen de bestaande nutsleidingen afgekoppeld
worden en zullen de bestaande containers verwijderd worden. Bovendien zal er extra parkeerplaats
voorzien worden, om gebruik van te maken tijdens evenementen. Deze parkeerplaatsen worden
aangelegd met kiezels, op die manier wordt de omgeving niet al te veel gewijzigd.
Tot slot werd een verkavelingsvergunning afgeleverd om ter hoogte van de kop van de straat de
riolering, verlichting en voetpaden te vernieuwen. Het is aan de verkavelaar om dit te laten uitvoeren
binnen de wettelijk vastgestelde termijn.

Het voorstel om de punten 21/2 t.e.m. 21/10 en 21/13 t.e.m. 21/15 samen te behandelen, wordt met
algemene stemmen goedgekeurd.

21/2 t.e.m. 21/10 en 21/13 t.e.m. 21/15. Stand van zaken RUP 4-huizen, Rooilijnplan 4 huizenstraat en
het RUP 4-huizen & Koppeling rooilijnplan 4-huizenstraat en Vogelenzangstraat en
straatwerken (verbreding 4-huizenstraat/rioleringswerken in de Vogelenzangstraat)
Het megaproject rond betaalbaar wonen werd on hold gezet, de belangrijkste argumenten daarvoor
zijn het mobiliteitsprobleem en de wateroverlastproblemen. De buurtbewoners zitten ondertussen met
een hele hoop vragen. De vraagstellers zijn daarom benieuwd naar de stand van zaken van het project,
meer bepaald of er gewerkt wordt aan een aangepast ontwerp. Men wil weten of een eventueel nieuw
ontwerp weerslag heeft op de wooncapaciteit van het project, alsook wat de minimale voorwaarden

zijn om dit dossier opnieuw te activeren. Bovendien wil men weten of er ondertussen verdere stappen
worden ondernomen om aan de bijkomende noden op vlak van onderwijs, sport- en
cultuurinfrastructuur tegemoet te komen. Daarenboven willen de vraagstellers weten of wat er zal
gebeuren indien de deputatie het rooilijnplan goedkeurt. Men wil weten of de goedkeuring een
wijziging van de ‘on hold’ status van het RUP 4-huizen inhoudt.
Gezien de problematiek in dit dossier en de hoogdringendheid van de roileringswerken in de
Vogelenzangstraat, verzoeken de vraagstellers om de verbreding van de Vierhuizenstraat ‘on hold’ te
zetten en het rooilijnplan in te krimpen tot aan de vernauwing van de Vierhuizenstraat en zodoende het
rooilijnplan van de Vierhuizenstraat en de Vogelenzangstraat te scheiden.
De schepen van Openbare werken benadrukt dat hij begrip heeft voor de vragen vanwege de
buurtbewoners. In de eerste plaats werd het project RUP 4-huizen immers “on hold” gezet omwille
van de bezorgdheid vanwege de buurtbewoners omtrent wateroverlast en mobiliteit.
Er zijn reeds concrete en verregaande stappen ondernomen om te werken aan de onderliggende
problematiek van wateroverlast. Het bestuur heeft hiervoor reeds subsidies bekomen bij de VMM.
Van zodra de wateroverlast is aangepakt, zullen de problemen met mobiliteit onder de loep genomen
worden.
De burgemeester voegt hier aan toe dat een verdere dialoog met buurtbewoners pas zinvol is als we
weten binnen welke contouren een alternatief voorstel mogelijk is. Reeds van in het begin was het
duidelijk dat het college van burgemeester en schepenen geen vragende partij was om in het ontwerp
van ruimtelijk uitvoeringsplan het hele gebied bij het project te betrekken en maximaal in te vullen.
De theoretische berekening van de maximale invulling was toen een bindende voorwaarde van de
gewestelijke stedenbouwkundige dienst.. De marge voor mogelijke alternatieven wordt momenteel
afgetoetst bij de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Pas wanneer die marge bekend is, kan
concreet worden nagedacht over een alternatieve invulling. Het college is en blijft er voorstander van
om geen maximale invulling te moeten geven aan het hele projectgebied. Over een mogelijk alternatief
wil het college van burgemeester en schepenen graag een dialoog met de inwoners aangaan op het
moment dat de randvoorwaarden hiervoor bekend zijn.,
De burgemeester benadrukt bovendien dat een inschatting van de toekomstige noden met betrekking
tot onderwijs, sport – en cultuurinfrastructuur zijn opgenomen in het Gemeentelijk
Accommodatieplan. Dit plan streeft waterdichte, duurzame en lange termijnsoplossingen na, die op
het nodige budget kunnen rekenen. Het accommodatieplan zal daarom terzelfdertijd met de begroting
2016 op de gemeenteraad worden voorgesteld.
Wat betreft het rooilijnplan van de Vierhuizenstraat, antwoordt de schepen van Openbare werken, dat
een goedkeuring door de deputatie geen verandering van de ‘on hold’ status van het RUP met zich
meebrengt. Een rooilijnplan duidt in eerste instantie de grens aan tussen openbaar- en privédomein.
Soms is die grens onduidelijk, of wordt op bepaalde plaatsen in het plan geen grens aangegeven. In het
verleden werden immers voor sommige percelen geen rooilijnen gemaakt. De bedoeling is om de
plannen te laten overeenstemmen met de huidige toestand.
Het rooilijnplan is een zuivere rechtszetting van de huidige administratieve situatie. Een goedkeuring
van dit plan heeft dus niet rechtstreeks werkzaamheden op het terrein tot gevolg.

21/11 . Natuurbergaafplaatsen
De vraagsteller meldt dat het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), in opdracht van minister
Schauvliege, momenteel onderzoekt welke locaties in Vlaanderen kunnen dienen als
natuurbegraafplaats. Daarom wil men weten of de gemeente reeds werd gecontacteerd door ANB. De
vraagsteller is ook benieuwd naar het standpunt van het college. Men wil weten of er overleg met
andere gesprekspartners, zoals MAR en Natuurpunt, overwogen wordt?

De burgemeester verduidelijkt dat een natuurbegraafplaats, een stukje natuur is waar urnen kunnen
worden begraven die gemaakt zijn van natuurlijk afbreekbare materialen (zoals hout of maïs). In onze
buurlanden is het concept al jaren bekend, maar in Vlaanderen bestaat het tot nu toe enkel in
Antwerpen en Sint-Niklaas.
Sinds november 2014 werkt Vlaams milieuminister Joke Schauvliege aan een decreetsaanpassing die
het mogelijk moet maken dat lichamen zonder kist kunnen begraven worden in een natuurgebied. Nu
kan dat enkel met de asse van een overledene in een bio-afbreekbare urn. Op dit ogenblik ontbreekt
nog het wettelijke kader.
Het verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen (pesticiden) dat vanaf 1 januari 2015 inging
maakt het omvormingsbeheer in de openbare ruimte voor Vlaamse steden en gemeenten, vooral op
begraafplaatsen, zeer actueel.
Aangezien we tot op vandaag nog geen officiële vraag van de hogere overheid gekregen hebben en we
volop bezig zijn met het verfraaien van onze bestaande begraafplaatsen door de belevings- en
omgevingswaarden sterker te beklemtonen, is het inrichten van een extra natuurbegraafplaats
momenteel niet aan de orde. Bovendien blijkt uit de cijfers dat bij 95% van de overlijdens de
nabestaanden kiezen om de begraving/bijzetting/asverstrooiing op de begraafplaats van de eigen
deelgemeente te laten gebeuren. Daarom is het zinvoller om de bestaande begraafplaatsen gaandeweg
om te vormen tot open, groene rustplaatsen en belevingsruimten.
Op de begraafplaats van Everberg werd reeds een aantal perken ingezaaid zodat de onaantrekkelijke
grijze grindpaden plaats hebben gemaakt voor groene wandelpaden.
Op termijn zullen de andere begraafplaatsen aangepakt worden. Bovendien zullen alle perken die in de
toekomst vrijkomen door ontruiming ingezaaid worden zodat groene grasvelden zullen overheersen op
de grijze wegverharding die er nu overal aanwezig is.
Het is de bedoeling om onze kerkhoven zodanig in te richten dat geen bijkomende open ruimte moet
worden gereserveerd of ingericht om in harmonie met de natuur begraven te kunnen worden.

21/12. Verkeer Kerkstraat
Sinds de inrichting van de Karterstraat als éénrichtingsstraat, is de verkeersdrukte toegenomen in de
Kerkstraat. Omdat de Kerkstraat nu eenmaal de eerste toegangsweg is tot Kortenberg centrum voor het
verkeer komende uit richting Leuven, lijkt een oorzakelijk verband aannemelijk.
De vraagsteller wil weten of het scenario, dat zich nu voordoet, op voorhand werd ingecalculeerd.
Men vraagt of het bestuur van plan is om de effecten van de éénrichtingssituatie in de Karterstraat te
evalueren en wanneer een dergelijke evaluatie zal plaatsvinden.
De burgemeester antwoordt dat de invoering van het éénrichtingsregime pin de Karterstraat
vanzelfsprekend een invloed heeft op de omliggende straten. Dat effect is op voorhand ingeschat en
werkt zowel positief als negatief. In de ‘tegenrichting’ van het éénrichtingsverkeer, is er een merkbare
daling van de intensiteit in de Kiewitstraat, Vogelenzangstraat en Achterenbergstraat. Er is ook een
merkbare stijging van het verkeer in die ‘tegenrichting’ in de Kerkstraat, het Craenenplein, het Dr. V.
De Walsplein en de Camiel Schuermanslaan.
De drukkere verkeerssituatie in de Kerkstraat is al aan bod gekomen tijdens de vergaderingen van het
mobiliteitsoverleg (een periodieke bijeenkomst van alle actoren die met mobiliteit en
verkeersveiligheid te maken hebben: burgemeester, schepen van openbare werken, diensthoofd
grondgebiedszaken, mobiliteitsambtenaar, diensthoofd uitvoeringsdiensten, politie,
verkeersconsulente). Metingen met speed gun wijzen uit dat het verkeer in de ochtendspits is
toegenomen met 32 wagens ten opzichte van de metingen in mei 2015. In totaal rijden er nu zo’n 156
voertuigen door de Kerkstraat op anderhalf uur tijd.
Er zijn twee maatregelen in voorbereiding die een positief effect moeten hebben op de verkeerssituatie
in de Kerkstraat:
Ten eerste, de invoering van de ANPR-camera in de Minneveldstraat die er enerzijds voor zorgt dat de
controle op het sluipverkeer tijden de ochtendspits sluitend en onontkoombaar wordt, maar anderzijds
aan de inwoners die van Everberg naar Kortenberg rijden de mogelijkheid biedt om zich buiten de

ochtendspits via die Minneveldstraat naar het centrum van Kortenberg te begeven. Zo moeten zij niet
meer omrijden via de N2, waarbij de Kerkstraat de ‘eerste’ mogelijkheid biedt om naar het centrum te
rijden.
Ten tweede overweegt men sterk om van de Kerkstraat de eerste ‘fietsstraat’ van Kortenberg te
maken. In een “fietsstraat” heeft de fietser voorrang op het gemotoriseerde verkeer, wat betekent dat
een auto de fietser niet mag voorbijsteken, maar rustig moet wachten tot de fiets het traject heeft
afgelegd. Dat betekent dat automobilisten die de Kerkstraat willen gebruiken voor een snelle
doorsteek, er aan zijn voor hun moeite. Het inrichten van een fietsstraat is een optie die uitdrukkelijk
in ons beleidsprogramma is opgenomen. Men wacht nog even op de voltooiing van het circulatieplan
Kortenberg Noord, om de effecten hiervan op de aansluiting met de N2 gedetailleerd te kunnen
inschatten, maar als hieruit geen tegenindicaties blijken, kan de eerste fietsstraat van Kortenberg een
feit worden.

21/16. Stand van zaken betaalbare sociale woningen Hof Sint-Elizabeth
De vraagsteller informeert naar de stand van zaken met betrekking tot het project ‘Hof Sint-Elizabeth’,
dit is een project met het oog op betaalbare koopwoningen. Met deze kleinschalige verkaveling kan
het bestuur reeds op korte termijn een 15-tal betaalbare woningen realiseren. Ondanks het gebrek aan
mobilteits- en wateroverlastproblemen werd het ontwerp toch al enkele keren afgewezen. De realisatie
van dit project is echter van groot belang voor wonigzoekende jonge gezinnen.
De vraagsteller wil daarom weten of de woningbouwvereniging reeds aangepaste plannen heeft
ingediend en wanneer deze plannen in het bezit zullen zijn van het bestuur. Men wil weten of het
bestuur reeds proactief contact heeft opgenomen met de woningbouwvereniging teneinde in dialoog
met de ontwerpers, deze plannen aan te passen zodat de bouw van start kan gaan.
De schepen van Openbare werken antwoordt dat er nog geen aangepaste plannen werden ingediend.
Het vorige concept werd niet aanvaard omdat het niet voldeed aan de voorwaarden voor ruimtelijke
ordening. Informeel werd reeds een nieuwe mogelijkheid besproken, samen met SWaL (Sociaal
Wonen arrondissement Leuven). Het is nu aan SWaL om een nieuw dossier in te dienen. De gemeente
heeft reeds meerdere malen proactief contact opgenomen met SWaL, maar wegens
zwangerschapsverlof van de contactpersoon is er echter nog geen vordering in het dossier gekomen.
Zonder op de feiten te willen vooruit lopen meldt de schepen van Openbare werken dat de intensiteit
van het nieuwe plan inderdaad werd aangepast.In dit nieuwe plan zou het aantal woningen lager
liggen, de kwaliteit van wonen stijgt echter opvallend. Tot slot is dit nieuwe ontwerp beter ingebed in
de omgeving.

22.

Verslag

Het verslag van de vorige gemeenteraadszitting wordt unaniem goedgekeurd.
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