ZITTING VAN 7 MAART 2016
AANWEZIG: Chris Taes burgemeester-voorzitter; Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens,
Anna Outtier-Vannerem, Harold Vanheel, schepenen; Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Koen
Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne,
René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Marinus van
Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée, raadsleden; Paul Lebrun, secretaris.

Raadsleden Julia De Coster, Alexandra Thienpont en Silke Cuypers laten zich verontschuldigen.
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OPENBARE ZITTING

1.

OCMW jaarrekening 2014: kennisname goedkeuring

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van Vlaams-Brabant d.d.
21 januari 2016 houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2014 van het OCMW van Kortenberg.
185.2
- 1 archief AZ
- 1 OCMW

2.

Toelagen raden/instellingen/verenigingen werkingsjaar 2016

Gezien het past onderstaande raden/instellingen/verenigingen te steunen nadat jaarlijks een schriftelijk
verzoek hiertoe wordt gericht aan het gemeentebestuur;
Gelet op de wet van 14.11.1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van
sommige toelagen;
Gelet op de omzendbrief BA 93/03 van 21.04.1993;
Overwegende deze toelagen niet nominatief opgenomen zijn in de beleidsnota of de verdeling niet via
een gemeentelijk reglement wordt geregeld;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Koen Van Roey, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Marinus van Greuningen,
Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Voor het jaar 2016 worden volgende toelagen verleend:
Registratiesleutel 070900/64999999

:

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

Registratiesleutel 070900/61399999

:

€ 2325 werkgroep beeldende kunsten

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

571.61
- 1 archief
- 1 provincie
- 1 binnenlands bestuur

3.

Vaststellen algemeen kader bevorderings-/aanwervingsvoorwaarden en profiel voor het ambt
van directeur aan de scholengemeenschap Gemeentelijk Onderwijs Kortenberg

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17.06.1997 betreffende de personeelsformatie in
het gewoon basisonderwijs;
Gelet op het decreet van 27.03.91 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs;
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief van 29.11.1999 betreffende de vaste benoeming – procedure,
voorwaarden en mededeling aan het departement onderwijs;
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad,
artikel 19, 1°;
Gelet op het besluit van 28 april 2003 van de gemeenteraad houdende vaststelling van de
bevorderingsvoorwaarden en het profiel voor het ambt van directeur van een gemeentelijke
basisschool;
Overwegende dat het aangewezen is de bevorderings-/aanwervingsvoorwaarden en het profiel voor het
ambt van schooldirecteur te actualiseren;
Overwegende dat het profiel voor het ambt van directeur best afgestemd wordt op de
functiebeschrijving voor het ambt van directeur voor onze scholengemeenschap GOK, die werd
opgemaakt volgens het model van OVSG en werd goedgekeurd door de gemeenteraad ;
Overwegende dat de voorkeur wordt gegeven aan een bevorderingsprocedure, maar bij het ontbreken
van geschikte kandidaten moet kunnen worden overgegaan naar een aanwervingsprocedure;
Gelet op het advies van 4 maart 2016.van het Medezeggenschapscollege over het profiel voor het ambt
van schooldirecteur aan de scholengemeenschap GOK;
Gelet op het protocol van 4 maart 2016 van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité;
Gelet op het voorstel van besluit van het schepencollege;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Koen Van Roey, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Marinus van Greuningen,
Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Art. 1: Het besluit van 28 april 2003 van de gemeenteraad betreffende de vaststelling van de
bevorderingsvoorwaarden en het profiel voor het ambt van directeur van een gemeenteschool
wordt opgeheven.
Art. 2: De bevorderingsvoorwaarden voor het ambt van directeur aan de scholengemeenschap
Gemeentelijk Onderwijs Kortenberg worden als volgt vastgesteld:
 Voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in het decreet van 27.03.91 betreffende de
rechtspositie van personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs;
 In vast verband benoemd zijn aan de scholengemeenschap Gemeentelijk Onderwijs
Kortenberg (GOK);
 Een onderwijsambt met minstens een halve opdracht als hoofdambt uitoefenen aan de
scholengemeenschap GOK;






De betrekking in hoofdambt uitoefenen op het moment van vaste benoeming;
Beantwoorden aan het profiel voor het ambt van schooldirecteur zoals vastgesteld in
artikel 4 van dit besluit;
Slagen voor een vergelijkende selectieproef;
De aanstelling gebeurt op proef. Uiterlijk op het einde van twee volledige schooljaren
wordt de directeur die tijdens de proefperiode in de uitoefening van zijn ambt voldoening
heeft geschonken en de betrekking in hoofdambt uitoefent, in vast verband benoemd.

Art. 3: De aanwervingsvoorwaarden voor het ambt van directeur aan de scholengemeenschap
Gemeentelijk Onderwijs Kortenberg worden als volgt vastgesteld:
 Voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in het decreet van 27.03.91 betreffende de
rechtspositie van personeelsleden in het gesubsidieerd onderwijs;
 Op de uiterste inschrijvingsdatum een dienstanciënniteit van minstens 8 jaar hebben
verworven in het gesubsidieerd basisonderwijs;
 Een onderwijsambt met minstens een halve opdracht als hoofdambt uitoefenen in het
gesubsidieerd basisonderwijs;
 De betrekking in hoofdambt uitoefenen op het moment van vaste benoeming;
 Beantwoorden aan het profiel voor het ambt van schooldirecteur zoals vastgesteld in
artikel 4 van dit besluit;
 Slagen voor een vergelijkende selectieproef ;
 De aanstelling gebeurt op proef. Uiterlijk op het einde van twee volledige schooljaren
wordt de directeur die tijdens de proefperiode in de uitoefening van zijn ambt voldoening
heeft geschonken en de betrekking in hoofdambt uitoefent, in vast verband benoemd.
Art. 4: Het profiel voor het ambt van schooldirecteur wordt als volgt vastgesteld:
Er moet worden voldaan aan de competentievereisten en verwachtingen zoals opgenomen in
de door de gemeenteraad goedgekeurde functiebeschrijving voor het ambt van schooldirecteur
aan de scholengemeenschap Gemeentelijk Onderwijs Kortenberg.
Het schoolbestuur hecht bovendien een groot belang aan een goede communicatie en
samenwerking met schoolbestuur, personeel van de scholengemeenschap, schoolkinderen en
hun ouders.
Art. 5: Er wordt geen werfreserve voorzien.
Art. 6: De selectieproef wordt als volgt vastgesteld:
a) een schriftelijk gedeelte
b) een mondeling gedeelte
c) een psycho-technische proef
Wie op het schriftelijk gedeelte minstens 50% van de punten behaalt, mag doorgaan naar het
mondeling gedeelte. Wie op het mondeling gedeelte minstens 50% van de punten behaalt, en
voor het schriftelijk en mondeling gedeelte samen in totaal minstens 60% van de punten heeft
behaald, mag deelnemen aan de psycho-technische proef.
Het resultaat van de psycho-technische proef is: geschikt of niet geschikt.
Art. 7: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt gelast met de vaststelling van de concrete
selectieprocedures.
332.2:55
- 1 archief OND
- 4 scholen
- 1 OVSG

4.

Samenwerking met Interleuven voor GIS-toepassingen

Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke
Samenwerking;
Gelet op de thans van kracht zijnde statuten van INTERLEUVEN zoals gepubliceerd in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad d.d. 08.05.2014 onder nummer 14095519;
Gelet op het besluit van 27 november 2013 van de raad van bestuur van INTERLEUVEN inhoudende
het voorstel tot aanpassing van de statuten van INTERLEUVEN en met betrekking tot de
omschrijving van de diensten waarop de deelnemers beroep kunnen doen in het kader van wederzijdse
exclusiviteit;
Gelet op het besluit van 3 februari 2014 van de gemeenteraad waarbij werd beslist akkoord te gaan
met de voorgestelde aanpassingen in de statuten en in de bijlagen;
Gelet op het besluit van 26 maart 2014 van de buitengewone algemene vergadering van
INTERLEUVEN waarbij de statutenwijziging met unanimiteit werd goedgekeurd;
Overwegende dat volgens de als bijlage gevoegde lijst bij de statuten van INTERLEUVEN blijkt dat :
6.1. GIS begeleiding en ondersteuning
6.2. Inventarisatie en/of actualisatie van ruimtelijke situeerbare gegevens.
kan worden gerealiseerd;
Overwegende dat de gemeente als deelnemer van INTERLEUVEN als dienstverlenende vereniging in
de mogelijkheid is om beroep te doen op de diensten van haar intercommunale, alsook op deze
diensten dewelke in exclusiviteit worden aangeboden;
Overwegende dat INTERLEUVEN bij de uitvoering van deze diensten in opdracht van een deelnemer
er zelf toe gehouden is om de overheidsopdrachtenwetgeving na te leven;
Overwegende dat de toekenning bij exclusiviteit van voornoemde opdrachten aan INTERLEUVEN
onder meer tot voordeel heeft dat er in beginsel, behoudens andersluidend standpunt van de BTWadministratie, op de door de eigen personeelsleden van INTERLEUVEN geleverde prestaties geen
BTW zal worden doorgerekend naar de gemeente toe; dat op alle andere prestaties en kosten uiteraard
wel BTW verschuldigd blijft.
Overwegende dat er daarenboven in de aangepaste statuten van INTERLEUVEN werd voorzien in een
vergoedingssysteem waarbij op transparante basis de kosten kunnen worden toegewezen;
Overwegende dat er inzonderheid bij exclusiviteit zal worden gewerkt op basis van een kosten- en
expertisedelend principe waarbij in artikel 14.2 van de statuten uitdrukkelijk wordt bepaald: “De
kosten verbonden aan de exclusieve dienstverlening, zoals omschreven in art. 4 worden verrekend aan
de deelnemers op basis van het kosten- en expertisedelend principe. Voor de aanrekening van de
prestaties verleend in het kader van de wederzijdse exclusiviteit, zal gewerkt worden met een open
boekhouding”;
Overwegende dat het systeem van de open boekhouding toelaat om permanent de kosten van het
project op te volgen;
Overwegende dat de uurlonen voor de personeelsleden van INTERLEUVEN door INTERLEUVEN
op basis van de reële kostprijs als volgt werden bepaald (01.01.2016)
- Algemeen projectleider/specialist-expert
:
83,00 Euro
- Projectleider
:
74,00 Euro
- Projectmedewerker-expert
:
68,00 Euro
- Projectmedewerker
:
61,00 Euro
Overwegende dat deze uurlonen worden gekoppeld aan de indexaanpassing van de lonen zoals
toepasselijk in de openbare sector;
Overwegende dat het afsluiten van deze exclusiviteitsovereenkomst tevens tot gevolg heeft dat de
gemeente zich ertoe verbindt om voor de diensten dewelke in deze overeenkomst worden omschreven,
uitsluitend een beroep te doen op de diensten van INTERLEUVEN, en dit voor een welomschreven
periode dewelke echter de duur van zes jaar niet mag overschrijden;
Overwegende dat de gemeente aldus kan kiezen om voor de betrokken diensten een beroep te doen op
INTERLEUVEN, dan wel om deze diensten zelf uit te oefenen, doch ziet hierbij wel af van de
mogelijkheid om de dienst, gedurende de looptijd van de exclusiviteit, te laten uitvoeren door derden;

Overwegende dat de gemeenteraad aldus de duurtijd van de betrokken diensten beperkt tot en met
31.12.2019 met dien verstande dat opdrachten dewelke werden toegekend vóór het verstrijken van
voormelde periode zullen worden afgewerkt onder het systeem van de exclusieve dienstverlening en
aldus zonder aanrekening van BTW;
Overwegende dat voor de uitvoering van deze exclusieve taken wordt gewerkt overeenkomstig in
bijlage toegevoegde samenwerkingsovereenkomst.
Overwegende dat de gemeenteraad het dan ook aangewezen acht om voornoemde diensten aan
INTERLEUVEN bij exclusiviteit toe te kennen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, 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, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
- onthouden zich: Marinus van Greuningen
Besluit: met 21 stemmen voor en 1 onthouding
Artikel 1: De volgende diensten, zoals voorzien in de bijlagen van de statuten van INTERLEUVEN,
worden in exclusiviteit toegekend aan de dienstverlenende vereniging INTERLEUVEN met ingang
van 01.04.2016 tot en met 31.12.2019, met dien verstande dat opdrachten die werden toegekend vóór
het verstrijken van voormelde periode, zullen worden afgewerkt onder het systeem van de exclusieve
dienstverlening :
6.1. GIS begeleiding en ondersteuning
6.2. Inventarisatie en/of actualisatie van ruimtelijke situeerbare gegevens.
Artikel 2: De uitvoering van deze exclusieve diensten gebeurt overeenkomstig de in bijlage
toegevoegde samenwerkingsovereenkomst.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het uitvoeren van huidige
beslissing.
901
- 1 AZ
- 1 GZ
- 1 Interleuven

5.

Toetreding tot het telecom raamcontract van de Vlaamse Overheid voor Telecom

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op de artikelen 2,4° en 15 van de wet
van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten;
Gelet op de principiële beslissing van de Vlaamse Regering van 23 juli 2010 tot gunning via een
beperkte offerteaanvraag van de overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit “Het aanbieden
van een breed gamma van telecommunicatiediensten, bestaande uit vaste spraaktelefonie en
marketingnummers, mobiele spraaktelefonie en mobiele datacommunicatie, en de levering van
hardware voor mobiele telefonie en datacommunicatie (GSM, Smartphone, PDA)”, verdeeld over
volgende 2 percelen:
- Perceel 1: Dienstverlening voor vaste spraaktelefonie en marketingnummers;
- Perceel 2: Dienstverlening mobiele spraaktelefonie en mobiele datacommunicatie, en levering van
GSM /Smartphone /PDA Hardware toestellen;
Gelet op het in uitvoering van deze beslissing door de ICT-manager goedgekeurde bestek nr. e-

IB/2010-02, inzonderheid waar het stelt:
- punt I.1: ”De opdracht wordt gegund door de Vlaamse Gemeenschap die hierbij optreedt als
aankoopcentrale zoals bedoeld in artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 betreffende de
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. De volgende
entiteiten zal de mogelijkheid worden geboden om diensten af te nemen van de geplaatste opdracht:
- de lokale (en provinciale) besturen zoals omschreven in artikel 4 van het decreet van 26 maart 2004
betreffende de openbaarheid van bestuur;
- punt I.9: “Het Bestuur (vertegenwoordigd door de ICT manager van de Vlaamse overheid) oefent de
overkoepelende leiding van en het overkoepelend toezicht op de uitvoering van de opdracht uit, terwijl
een Klant (dit is een administratieve entiteit die een dienst bestelt en betaalt) enkel de leiding van en
het toezicht op de uitvoering van een door die Klant geplaatste concrete deelbestelling uitoefent. In dit
Bestek wordt duidelijk aangegeven wie (Bestuur of Klant) welke beslissing kan nemen. “
- punt II. 3: “De Dienstverlener heeft geen exclusief recht op het leveren van de Diensten. Dit betekent
o.a. dat voor wat betreft een locatie die (gebouw dat) door het Bestuur of een Klant in gebruik wordt
genomen na de Transitie, het Bestuur/de Klant de mogelijkheid heeft om een beroep te doen op (een)
alternatieve operator(en)”. Dit betekent tevens dat de verschillende Klanten, evenwel met
inachtneming van de bepalingen zoals vastgelegd in punt II. 33 (en in het bijzonder de naleving van
een opzegperiode van drie (3) maanden), er kunnen voor opteren bepaalde Diensten niet of niet meer
af te nemen indien ze van mening zijn dat ze dit zelf of via een andere dienstverlener voor een betere
prijs/kwaliteit-verhouding kunnen krijgen. Dienovereenkomstig geeft het Bestuur geen enkele garantie
wat betreft volume, noch qua trafiek, noch qua aantal abonnementen.”
- Punt II.33, 1° en 2° alinea : “Aangezien, in overeenstemming met punt II.3, binnen deze opdracht
geen exclusiviteit wordt verleend aan de Dienstverlener, kan elke Klant tijdens de volledige duur van
de opdracht, op elk ogenblik en onder de voorwaarden van dit punt zonder kosten en zonder reden,
ervoor opteren om alle of bepaalde Diensten niet meer af te nemen.
In afwijking van de vorige alinea, zal de Klant die de afname stopzet van een Dienst waarvoor door de
Dienstverlener een fysieke installatie op de klantenlocatie werd gerealiseerd, niettemin verplicht zijn
tot het betalen van de maandelijkse prijs gedurende een totale periode van (maximum) 24 maanden te
rekenen vanaf de eerste ingebruikname;en dit als vergoeding voor de door de Dienstverlener gemaakte
kosten voor de fysieke installatie;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011 waarbij voornoemde opdracht
gegund wordt als volgt:
- Perceel 1 aan Mobistar nv, met maatschappelijke zetel te 1140 Brussel, Bourgetlaan 3;
- Perceel 2 aan Mobistar nv, met maatschappelijke zetel te 1140 Brussel, Bourgetlaan 3;
Overwegende dat de voornoemde opdracht van de Vlaamse Gemeenschap een aankoopcentrale is in
de zin van de artikelen 2,4° en 15 van de wet van 15 juni 2016;
Overwegende dat de gemeente van deze mogelijkheid gebruik kan maken waardoor zij krachtens
artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 is vrijgesteld van de verplichting om zelf een
gunningsprocedure te organiseren;
De gemeente voor mobiele telefonie een contract heeft met Base, waaruit kan gestapt worden zonder
opzegtermijn of verbrekingsvergoeding;
Overwegende dat de gemeente op dit moment een contract heeft met Proximus (voorheen belgacom)
voor vaste telefonie en de mogelijkheden tot overschakelen wenst te onderzoeken;
Overwegende dat de gemeente niet verplicht is tot afname van diensten na toetreding tot de
aankoopcentrale;
Overwegende dat de nodige budgetten beschikbaar zijn op onderstaande acties en registratiesleutels:
1419/001/002/007/0010703/61410040 voor Telefonie BIB
1419/001/004/001/001 0100/61410040 voor Telefonie mandatarissen
1419/001/004/001/001 0110/61410040 voor Telefonie secretaris
1419/001/004/001/001 0111/61410040 voor Telefonie FIN
1419/001/004/001/001 0112/61410040 voor Telefonie personeeldienst
1419/001/004/001/001 011903/61410040 voor Telefonie AZ-Onthaal
1419/001/005/006/001 0985/61410040 voor Communicatiekosten telefoon en internet - dienst welzijn
AC
1419/001/007/003/005 0600/61410040 voor Telefonie RO

1419/001/008/006/004 0309/61410040 voor Communicatiekosten telefoon en internet - containerpark
1419/001/008/008/001 0329/61410040 voor Telefonie milieudienst
1419/001/009/007/001 020010/61410040 voor Telefonie OW
1419/001/009/007/001 020020/61410040 voor Telefonie gemeentelijke werkplaatsen
1419/001/010/007/001 020040/61410040 voor Communicatiekosten Smiley en ANPR
1419/001/010/010/016 020040/61410040 voor Telefonie Mobiliteit
1419/001/010/010/017 0171/61410040 voor Telefonie gemeenschapswachten
1419/001/012/006/001 011901/61410040 voor Telefonie Comm-IT
1419/001/012/007/004 0130/61410040 voor Telefonie BZ
1419/001/014/004/010 0705/61410040 voor Telefonie GC Colomba
1419/001/014/004/010 070910/61410040 voor Communicatiekosten telefoon en internet - Berkenhof
deel cultuur
1419/001/014/004/010 074010/61410040 voor Telefonie sporthal Kortenberg
1419/001/014/004/010 074020/61410040 voor Telefonie sporthal Erps-Kwerps
1419/001/014/005/005 070900/61410040 voor Telefonie dienst VT
1419/001/014/005/005 074000/61410040 voor Telefonie sportdienst AC
1419/001/014/005/005 075000/61410040 voor Telefonie jeugddienst AC
1419/001/016/004/001 080010/61410040 voor Telefonie De Regenboog
1419/001/016/004/001 080020/61410040 voor Telefonie De Klimop
1419/001/016/004/001 080030/61410040 voor Telefonie De Negensprong
1419/001/016/004/001 080040/61410040 voor Telefonie De Boemerang
1419/001/016/005/001 0820/61410040 voor Communicatiekosten telefoon en internet DKO
Gelet op het visum nr. 2016/22 d.d. 20/02/2016.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, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Koen Van Roey, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Marinus van Greuningen,
Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeente doet beroep op de aankoopcentrale van de Vlaamse gemeenschap voor afname
van telecommunicatiediensten aangeboden via:
Perceel 1: Dienstverlening voor vaste spraaktelefonie en marketingnummers;
Perceel 2: Dienstverlening mobiele spraaktelefonie en mobiele datacommunicatie, en levering van
GSM /Smartphone /PDA Hardware toestellen
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering.
268.25
- 1 AZ
- 1 Vlaamse gemeenschap
- 1 Mobistar

6.

Goedkeuring samenwerkingsprotocol gemeenten – VERA

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de brief van VERA d.d. 25/01/2016 met de vraag het protocol van samenwerking goed te
keuren – in bijlage;
Gelet op het protocol van samenwerking – in bijlage;
Gelet op de bespreking in het schepencollege d.d. 29/01/2016 waarbij het college besluit het protocol
van samenwerking op het vlak van ICT en e-government tussen de gemeenten [Bertem, Hoeilaart,

Huldenberg, Oud-Heverlee, Overijse, Tervuren, Kraainem] en [Kortenberg] en het autonoom
provinciebedrijf VERA ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen;
Overwegende dat het doel van de samenwerking is om te komen tot een algemene visie op
elektronische dienstverlening en interne automatisering, een betere aansturing vanuit het beleid, een
verantwoorde planning, en een efficiëntere besteding van mensen en middelen;
Overwegende dat door de ondertekening van het protocol van samenwerking geen rechtspersoon
wordt opgericht, dat bij de oprichting geen financiële inbreng en geen financieel engagement wordt
gevraagd;
Overwegende dat het protocol van samenwerking een intentieverklaring is, waarin de
gemeentebesturen het voornemen vastleggen om hun informatica vooreerst in kaart te brengen, de
mogelijkheden te onderzoeken om op het vlak van ICT en elektronische dienstverlening samen op te
treden en voorts alle nieuwe initiatieven met elkaar te bespreken en desgewenst samen uit te voeren;
Overwegende dat bij eventuele projecten de zogenaamde “opt-out” procedure wordt gehanteerd,
waarbij elke gemeente kan beslissen om mee te doen of niet, en dat voorzien wordt dat bij projecten
waarvoor wel ingeschreven wordt, geen verplichte afname vereist zal zijn, tenzij anders
overeengekomen;
Overwegende dat het autonoom provinciebedrijf VERA op haar kosten een objectieve “nulmeting” zal
doorvoeren bij de opstart van de samenwerking, en voorts de samenwerking zal blijven coördineren;
Overwegende dat door deze samenwerking een schaalgrootte wordt gecreëerd en dat projecten die op
deze schaalgrootte worden aangepakt betere kwaliteit kunnen opleveren tegen een betere kostprijs;
Overwegende dat er raamcontracten tot stand komen waarvan de leden kunnen afnemen zonder
daarvoor opnieuw een overheidsopdracht op te starten;
Overwegende dat er geen kosten worden aangerekend om lid te zijn van een samenwerking.
Gelet op de kandidaten als vertegenwoordiger:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 22
Vertegenwoordiging stuurgroep
- Chris Taes bekomt 19 stemmen
Vertegenwoordiging adviescomité
- Paul Lebrun bekomt 19 stemmen
- Dany Demaerschalk bekomt 19 stemmen
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over de het voorgestelde protocol:
- - stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Koen Van Roey, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Marinus van Greuningen,
Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit:
Artikel 1: Het voorgestelde protocol van samenwerking op het vlak van ICT en e-government tussen
de gemeenten [Bertem, Hoeilaart, Huldenberg, Oud-Heverlee, Overijse, Tervuren, Kraainem] en
[Kortenberg] en het autonoom provinciebedrijf VERA wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Chris Taes, Burgemeester en Paul Lebrun, gemeentesecretaris, worden gevolmachtigd om
de in bijlage gevoegde samenwerkingsprotocol te ondertekenen.
Deze overeenkomst maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 3: Met 19 stemmen wordt Chris Taes belast met de vertegenwoordiging van de gemeente in de
stuurgroep van het samenwerkingsverband;
Artikel 4: Met 19 stemmen wordt Paul Lebrun en met 19 stemmen wordt Dany Demaerschalk belast
met de vertegenwoordiging van de gemeente in het adviescomité van het samenwerkingsverband;

Artikel 5: Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissing en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te
geven aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant, aan VERA, autonoom provinciebedrijf en aan de
dienst ICT.
281.03
- 1 archief
- 1 VERA
- 1 IT

7.

Ondertekening intentieverklaring De Groene Vallei

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het Beleidsprogramma Kortenberg 2013-2018 waarin het bestuur zich engageert om de
valleigebieden van de Weesbeek en de Molenbeek te versterken en het fijnmazig netwerk van buurten voetwegen wenst te verbeteren om de recreatie en het ontdekken van de natuur en de open ruimte te
stimuleren;
Overwegende dat de aanleg van een speelbos en speelweiden als actiepunt werd opgenomen in het
Beleidsprogramma Kortenberg 2013-2018 zodat jongeren ook de ruimte krijgen om zich te
ontspannen;
Overwegende dat het bestuur zich wenst in te zetten om de bestaande natuur kwalitatief te versterken
en om de aangename belevingswaarde van de leefomgeving te behouden en biodiversiteitskansen te
benutten;
Overwegende dat er sinds 2010 een projectdynamiek is ontstaan vanuit de zorg voor het behoud van
de natuur en de open ruimte om het landschappelijk potentieel van het gebied gelegen tussen de
verstedelijkte kernen van Leuven, Brussel en Mechelen en ten zuiden van het kanaal MechelenLeuven, een nieuw maatschappelijke impuls te geven;
Overwegende dat de provincie Vlaams-Brabant en een belangrijk aantal gemeenten in het betrokken
gebied hun steun aan deze projectdynamiek hebben toegezegd met de wens de hand uit te reiken naar
de andere betrokken maatschappelijke en landelijke actoren om deze dynamiek op een duurzame en
constructieve manier te kunnen verankeren;
Overwegende dat o.a. om de druk van de verstedelijking tegen te gaan, de visie over dit landelijke
gebied naar de toekomst toe verder moet evolueren naar een historisch multifunctioneel landschap,
waar de ecologische, economische, sociale en culturele elementen blijvend verweven zullen zijn en dat
de voorwaarden van dergelijke duurzaamheid vervuld zullen moeten worden door verantwoordelijke
lokale actoren in goede samenspraak;
Overwegende dat een voortgezette en vertrouwensvolle samenwerking tussen deze actoren vereist is in
een geest van partnerschap, om de vereiste plattelandsdoelstellingen op de lange termijn te kunnen
halen en het potentieel dat dit gebied inhoudt, te kunnen ontsluiten;
Overwegende dat de intentieverklaring er gekomen is na overleg met alle geïnteresseerde betrokken
partijen tijdens de Ronde Tafels van De Groene Vallei d.d. 14/01/2015, 20/05/2015, en 17/11/2015;
Overwegende dat de gemeente deelneemt aan het overlegorgaan, de Ronde Tafel van De Groene
Vallei;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Koen Van Roey, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Marinus van Greuningen,
Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen

Art. 1: Over te gaan tot de ondertekening van de intentieverklaring van De Groene Vallei waarbij de
ondertekenende partijen hun intentie verklaren om als partners de streekontwikkeling die voortvloeit
uit de projectdynamiek van De Groene Vallei te onderschrijven en te promoten en zij wensen De
Groene Vallei mee uit te bouwen. De groeiende uitstraling van het gebied biedt nieuwe kansen en
geeft de regio de opportuniteit te ontplooien tot een toeristische trekpleister. De partners houden eraan
om hierin een onderscheidend deel te vormen en hun identiteit te behouden.
De projectdynamiek heeft tot doel het landschappelijk potentieel van het gebied gelegen tussen de
verstedelijkte kernen van Leuven, Brussel en Mechelen en ten zuiden van het kanaal MechelenLeuven, De Groene Vallei genaamd, een nieuwe maatschappelijke impuls te geven, vertrekkende en
gedreven vanuit de toegevoegde waarde en actie van elk van de partners (bottom-up) en rekening
houdend met het kader en de instrumenten van het beleid dat van overheidswege in het gebied gevoerd
wordt.
De projectdynamiek gaat uit van de waarden van vertrouwen, transparantie, dialoog en samenwerking
en vanuit gelijkwaardigheid tussen de partners. In deze projectdynamiek wordt er respect opgebracht
voor ieders eigenheid, logica, toegevoegde waarde, standpunt, organisatorische capaciteit en
maatschappelijke rol, alsook voor de private rechten en hun attributen die in het gebied gelden en het
juridisch weefsel van het platteland uitmaken.
De algemene visie van het gebied De Groene Vallei die aan de basis ligt van de projectdynamiek en
deze beheerst is er een van een ecologisch, economisch en maatschappelijk duurzaam landelijk
historisch multifunctioneel landschap, dat tezamen met het behoud en de ontwikkeling van open
ruimte, natuur (met speciale aandacht voor de Koesterburen), landbouw, bosbouw, toerisme, recreatie,
landgoederen, lokale economie en erfgoed, eveneens alle ruimte laat voor de leefbaarheid van andere
rurale activiteiten als jacht, visserij, paardenhouderij, waterhuishouding en wateringen enz., die er
traditioneel nauw mee verweven zijn en steeds in het gebied een belangrijke plaats hebben ingenomen.
De ondertekenende partijen streven ernaar om in gezamenlijk overleg goede afspraken te maken en
geslaagde acties op te zetten om het potentieel dat vervat zit in de algemene visie van het gebied De
Groene Vallei zoveel mogelijk te ontsluiten en de meerwaarde ervan te promoten in een geest van
gedeeld belang door elk van de partners.
Te dien einde wordt een dynamische en efficiënte werkingsstructuur opgezet, de Ronde Tafel, die
samen met de daaruit voortvloeiende werktafels als overlegplatform zal functioneren, met ruimte voor
de vertegenwoordiging van de landelijke actoren. Beslissingen worden genomen in consensus, waarbij
steeds zoveel mogelijk toenadering tussen partners wordt gezocht, zonder afbreuk te doen aan de eigen
werking, activiteiten en initiatieven van elk van de deelnemende partners. Deelname aan dit
overlegplatform is steeds vrijblijvend.
Er wordt gekozen voor een constructieve en proactieve dialoog in het kader van de projectdynamiek
om zoveel mogelijk geslaagde acties met draagvlak te ondernemen en uitstaande of nieuwe
vraagstukken en knelpunten op te lossen. Ook hiertoe zal De Groene Vallei een nuttig platform zijn.
Art. 2: Een afschrift van de beslissing zal bezorgd worden aan het bestuur van De Groene Vallei
Art. 3: Deze beslissingen worden met algemene stemmen goedgekeurd.
193
- 1 Milieu
- 1 Archief Milieu
- 1 Provincie Vlaams-Brabant dienst Leefmilieu
- 1 Bestuur van De Groene Vallei

8.

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

Gelet op het gemeentedecreet:
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 6 mei 2013 houdend het gemeentelijk reglement betreffende de
afkoppeling van regen- en afvalwater, berging en buffering bij bestaande woningen en het collectief
plaatsen en beheren van individuele waterzuiveringsinstallaties;
Gelet op de concessieovereenkomst van openbare dienst van 23 mei 2007 inzake
rioolwaterinfrastructuurbeheer voor de gemeente Kortenberg tussen de gemeente en Aquafin;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 1 juni 2015 waarbij het artikel 3.7 werd aangepast;
Gelet op de noodzaak afspraken te maken tussen enerzijds de gemeente en Aquafin en anderzijds de
eigenaars en rechthebbende van de gebouwen teneinde de projecten tot afkoppeling van regen- en
afvalwater te regelen;
Gelet op de noodzaak een aanpassing uit te voeren aan de bestaande overeenkomst inzake de
keuringen van de afkoppelingswerken en het voorzien van toezichtsputten.
Gelet op het feit dat alle andere punten van onderhavig reglement ongewijzigd blijven;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Koen Van Roey, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Marinus van Greuningen,
Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
De gemeenteraad d.d. 07.03.2016 keurt de aanpassing aan artikel 3.7, 8.1 en 8.2 van de overeenkomst
inzake afkoppeling van regen- en afvalwater goed.
3.7.
Na de realisatie van het afkoppelingsproject op privé-eigendom stelt Aquafin, in samenspraak
met de gemeente, een officieel keuringsorganisme aan voor de keuring van het afkoppelingsproject.
De kosten voor deze eerste keuring blijven ten laste van de eigenaar en/of rechthebbende (zie 8.2).
Indien deze keuring negatief is, zullen de nodige aanpassingen door Aquafin worden uitgevoerd en zal
er een herkeuring georganiseerd worden. De kosten voor deze tweede keuring vallen niet ten laste van
de eigenaar en/of rechthebbende.
Bij de voorlopige oplevering van de werken zal er ook overgegaan worden tot de oplevering van de
individuele, goedgekeurde afkoppelingsprojecten volgens de geplande toestand vermeld in artikel 3.4
en van het herstel van de werkzone in zijn oorspronkelijke toestand. De eigenaar en/of rechthebbende
zullen hiertoe worden uitgenodigd door Aquafin.
De definitieve oplevering van de werken volgt dan 1 jaar na datum van de voorlopige oplevering.
Groenaanleg zoals planten, struiken en bomen wordt wel uitgesloten van deze garantie.
Indien de eigenaar en/of de rechthebbende geen gevolg hebben gegeven aan bovenvermelde
uitnodiging van Aquafin dan nodigt deze laatste de eigenaar en/of de rechthebbende van het gebouw
uit op een nieuwe wederzijds vastgestelde datum binnen de twee weken na de eerste datum.
8.1.
Via de drinkwatermaatschappij zal bij de eigenaar een rioolrecht worden geïnd voor de
huisaansluitingen op openbaar domein ten bedrage van 1.500 euro (excl. BTW) per nieuwe aansluiting
die wordt gerealiseerd op de openbare riolering. Bijkomend wordt de keuringskost (zie 3.7)
doorgerekend naar de eigenaar via de drinkwaterfactuur.
Binnen het project wordt er, kosteloos, een inspectiedeksel voorzien op iedere aansluiting (RWA en
DWA) met de vermelding in het deksel.
Indien de eigenaar wenst te opteren voor toezichtputten dan zullen deze verrekend worden aan 285
euro (excl. BTW) per geplaatste toezichtput.
Dit alles in toepassing van het gemeentelijk reglement betreffende afkoppeling van regen - en
afvalwater, berging en buffering bij bestaande woningen en het collectief plaatsen en beheren van
individuele waterzuiveringsinstallaties.
Optie toezichtputten: ⎕ JA
⎕ NEEN

8.2.
Na uitvoering van de werken moet het privé-rioleringsstelsel worden gekeurd door een
erkende keuringsinstantie in aanwezigheid van de eigenaar. De organisatie van deze keuringen wordt
door Aquafin, in samenspraak met de gemeente, opgestart. De kostprijs van de eerste keuring is ten
laste van de eigenaar en/of rechthebbende.
De overige artikels van onderhavig regelement, goedgekeurd op 1 juni 2015, blijven onveranderd
geldig.
De voorwaarden van deze nieuwe overeenkomst zullen retroactief worden toegepast op het project
Vogelenzang en op het lopende project Negenhoek.
815
- GGZ - MVDL
- Aquafin

9.

I.W.V.B.: vervanging afgevaardigde Raad van Bestuur

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet en inzonderheid van artikel 43 5° dat de bevoegdheid
bij de gemeenteraad legt met betrekking tot de beslissing inzake de vertegenwoordiging van de
gemeente in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
en latere wijzigingen;
Gelet op artikel 25 2. van de statuten van de I.W.V.B.;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 februari 2015 houdende voordracht van de heer Bart
Nevens als kandidaat-bestuurder voor het mandaat voorbehouden aan de gemeente in de Raad van
Bestuur van de I.W.V.B. en waarin hij gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al
de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te
tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen
in de Raad van Bestuur;
Gelet op het ontslag van de heer Bart Nevens als afgevaardigde Raad van Bestuur;
Overwegende dat er daarom een nieuwe kandidaat dient voorgedragen te worden;
Gelet op de voorgedragen kandidaten:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 22
- Harold Vanheel bekomt 16 stemmen
Besluit:
Artikel 1: Met 16 stemmen wordt Harold Vanheel, wonende Everslaan 28 te 3078 Everberg,
voorgedragen als kandidaat-bestuurder voor het mandaat voorbehouden aan de gemeente in de Raad
van Bestuur van de I.W.V.B. en wordt hij/zij gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen
aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te
tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te behartigen
in de Raad van Bestuur.
Artikel 2: Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot na afloop van de eerste
Algemene Vergadering van de I.W.V.B. volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad.
Artikel 3: Een afschrift van dit besluit zal aan de I.W.V.B. worden gestuurd, Stropkaai 14 te 9000
Gent.
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- 1 archief AZ
- 1 I.W.V.B.
- 1 kandidaat

10.

Aanstellen ontwerper voor vernieuwing en uitbreiding OC Berkenhof. Goedkeuring
opdrachtdocumenten en lastvoorwaarden

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 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 op de arbeidsbescherming;
Gelet op het algemeen reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over
het welzijn op het werk;
Gelet op de voorstelling van het accommodatieplan voor Kortenberg;
Overwegende dat bij de uitwerking van het accommodatieplan voor OC Berkenhof er werd geopteerd
om de oude bouw te slopen en een nieuwbouw te voorzien met een aantal nieuwe functies;
Overwegende dat door de dienst Openbare Werken een bestek met nr.2007514 werd opgesteld voor
het aanstellen van een ontwerper;
Overwegende dat de uitgave voor deze studieopdracht geraamd wordt op 100.000,00 euro (excl. 21 %
btw) en 121.000,00 euro (incl. 21 % btw);
Gelet op het investeringsbudget dat voorzien is op art. 22103007-070900 Renovatie en eventueel
uitbreiding OC Berkenhof onder actie 1419/001/009/004/005;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van een open offerteaanvraag;
Gelet op het visum nr. 2016/21, d.d. 23.02.2016 van de financiële beheerder;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Franciscus Peeters, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van
Tricht, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier,
Tom Jespers, Jana Nevens, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
- onthouden zich: Stefaan Ryckmans, Willy Trappeniers
Besluit: met 20 stemmen voor en 2 onthoudingen
Goedkeuring wordt verleend aan de opdrachtdocumenten 2007514 en de raming voor de opdracht
“Aanstellen ontwerper voor vernieuwing en uitbreiding OC Berkenhof.”
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in de opdrachtdocumenten.
De kostenraming voor de studieopdracht bedraagt 100.000 euro (excl. 21 % btw) en 121.000 euro
(incl. 21 % btw).
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van open offerteaanvraag.
De publicatie van deze overheidsopdracht zal gebeuren in het Bulletin der Aanbestedingen via eNotification en de Bouwkroniek.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien op art. 22103007-070900 Renovatie en eventueel
uitbreiding OC Berkenhof onder actie 1419/001/009/004/005.
Het schepencollege wordt gelast met de verdere uitwerking van dit dossier.
861.6
- GGZ – MVDL
- VT

- FIN

11.

Nevenbestemmingen Onze Lieve Vrouw Kortenberg - Begeleidingstraject
haalbaarheidsonderzoek - Kennisgeving

Het aanvraagformulier “Begeleidingstraject haalbaarheidsonderzoek voor herbestemming van een
parochiekerk” werd ingediend voor 29 februari bij de betrokken diensten van de Vlaamse Overheid.
861.3
- GGZ- MVDL
- Fin

12.

Grondinneming Vierhuizenstraat, cons. Mommaerts

Gelet op de verkavelingsvergunning, afgeleverd door het schepencollege op 23.10.2015 aan Veerle
Wuyts, Brugstraat 26 te 2820 Rijmenam, met betrekking op het terrein Vierhuizenstraat, sectie A
115/c, namens consoorten Mommaerts;
Overwegende dat in deze verkavelingsvergunning o.a. de voorwaarde werd opgelegd om de gele zone
kosteloos af te staan aan de gemeente Kortenberg zoals bepaald in het rooilijnplan van de
Vierhuizenstraat;
Gelet op het opmetingsplan, d.d. 24.12.2015, opgesteld door het landmeetbureel Wuyts bvba, waarvan
79 ca van het perceel sectie A nr. 115/c gratis zal afgestaan worden aan de gemeente Kortenberg voor
inlijving in het openbaar domein;
Gelet op de ontwerpakte, opgesteld door notaris Mariëns;
Overwegende dat een notariële akte zal opgesteld en ondertekend worden;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, 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, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
- onthouden zich: Marinus van Greuningen
Besluit: met 21 stemmen voor en 1 onthouding
De ontwerpakte, opgesteld door notaris Mariëns, waarbij door de consoorten Mommaerts in de
Vierhuizenstraat, van perceel sectie A 115/c een strookje grond van 79 ca gratis wordt afgestaan aan
de gemeente Kortenberg, om ingelijfd te worden in het openbaar domein, wordt goedgekeurd.
De kosten verbonden aan dit dossier zijn ten laste van de verkavelaar.
De notariële akte wordt namens de gemeente Kortenberg ondertekend door de voorzitter van de
gemeenteraad, bijgestaan door de secretaris.
874.23
- 1 OW
- 1 RO
- 1 Landmeetbureel Wuyts
- 1 notaris Mariëns

13.

Negenhoek Kapelle- en Edegemstraat – Wegenis- en rioleringswerken. 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. 17.10.2014, waarbij de opdracht voor de studie voor
“Rioleringswerken Kapelle, Edegem en Parkstraat” werd gegund aan Aquafin in het kader van de
concessieovereenkomst;
Gelet dat ook de afkoppelingswerken langs het tracé werden toegewezen aan Aquafin NV;
Gelet op het feit dat Aquafin deze opdracht heeft toegewezen aan het studiebureau Technum nv,
Ilgatlaan 23 te 3500 Hasselt;
Gelet op het ingediende ontwerp, opdrachtdocumenten en raming, opgesteld door het studiebureau
Technum nv, met als referentie KTB3017 – P.007852 d.d. 17/02/2016, waarbij de kostprijs voor
uitvoering van het project “Negenhoek Kapelle- en Edegemstraat - Wegenis- en rioleringswerken”
geraamd wordt op 1.007.543,45 euro BTW excl. of 1.219.127,57 euro BTW incl.;
Gelet op het krediet dat voorzien is op beleidscode 020010 Riolerings- en asfalteringswerken
Kapellestraat en omliggende straten – 22400007 – onder actie 1419/001/009/002/008 van de
investeringstabel;
Gelet op de toelichting van het dossier op de raadscommissie RO, OW, Lokale Economie en
Mobiliteit – project De Negenhoek, d.d. 01.03.2016;
Gelet op het visum nr. 2016/20 d.d. 20/02/2016 van de financiële beheerder;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Franciscus Peeters, Koen Van Roey, Myriam Van Tricht, Roger Broos,
René De Becker, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Ilse De Kée
- onthouden zich: Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Willy Trappeniers, Mia Brumagne, Ann Van
de Casteele, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven
De motivatie tot onthouding van de Groen-fractie, op basis van art.16 van het huishoudelijk reglement:
 Planning riolering OK
 Het siert de ontwerper dat die zoekt naar een meer samenhangend straatbeeld.
 We denken men nog beter de verschillende belangen met elkaar kan verzoenen. In dialoog met de
bewoners kunnen er nog mogelijkheden onderzocht worden. We geven een aantal denkpistes .
 Een goed fietsbeleid is een (gedeelte van) oplossing: er moet naar de pendelaars toe
gesensibiliseerd worden om met de fiets naar het station te rijden. De parkeerdruk heeft daar
immers gedeeltelijk mee te maken. Wanneer gaan fietsers komen? Als ze zich veilig voelen. De
bewoners zelf gaven de oplossing aan om de fietsers de lus met de Engelenstraat te laten volgen.
Het gaat om een afstand max 100 meter verschil, een haalbare kaart. Met suggestiestrook fietsers
in de rijrichting. Dan zijn de fietsers veilig en komt men tegemoet aan de vraag naar meer
parkeerruimte.
 Onderzoek naar het invoeren van een bewonerskaart. In centrumsteden, met analoge problematiek
wordt hiervoor gekozen. Nagaan of afspraken kunnen gemaakt worden met de NMBS (Boogstok),
eventueel daar het aantal parkeerplaatsen uitbreiden +de Carrefour (evt in combinatie met
bewonerskaart).
 Voet/fietspaden aanleggen(zie Kasteelstraat, Rechtestraat)
 De dialoog met de bewoners is van essentieel belang. In wederzijds respect zijn er misschien nog
andere creatieve oplossingen mogelijk.

De motivatie tot onthouding van de Open Vld-fractie, op basis van art.16 van het huishoudelijk
reglement:
De meerderheid heeft de intentie om het gebied “Negenhoek” (o.a. Edegemstraat) grondig aan te
pakken. Terecht, vinden wij als Open Vld Kortenberg. De rioleringsproblematiek duurt al lang
genoeg. Hoog tijd om hiermee te starten. De riolering dient te worden vernieuwd: akkoord!
1) De rioleringsproblematiek duurt al lang genoeg. Hoog tijd om hiermee te starten. De riolering
dient te worden vernieuwd: akkoord!
De problemen betreffende aansluiting van woningen dienen individueel te worden besproken.
2) De rijrichtingen zoals nu reeds bestaan blijven behouden en er komt een éénrichtingsstukje tussen
M. Christinastraat en Kapellestraat. Prima idee dat ook door de aangelanden wordt gedragen:
akkoord!
3) De heraanleg van voetpaden is een must. Na de werken om de nutleidingen ondergronds te
brengen was het een hoopje geworden: akkoord!
4) We begrijpen het nut niet van de fietsstrook in tegengestelde richting in de Edegemstraat. Wij
ondersteunen het STOP-principe maar zeker ook de redelijkheid bij bestaande situaties.
Deze fietsstrook is de hoofdreden waardoor er ± 20 parkeerstroken verdwijnen en is ‘hier’
absoluut geen prioriteit. Het was overduidelijk dat dit het grootste struikelblok in de ganse buurt.
De Schepen van Openbare Werken en de woordvoerder van het ontwerpbureau schermden met
punten zoals de veiligheid van de fietser, doorgang van o.a. brandweer en vuilkar en afremmen van
de snelheid. Decennia lang zijn er geen incidenten geweest, nu plots moet alles veranderen.
Bovendien staat er een fietsenstalling getekend op de hoek aan de Blockmansstraat waarvan het
nut betwist wordt: NIET akkoord!
Open Vld Kortenberg sluit zich aan bij de omwonenden die al met een petitie (meer dan 150
handtekeningen) hebben aangetoond dat er geen draagvlak is voor de voorgestelde plannen wat
betreft de inplanting van parkeerzones.
Wanneer de Schepen vroeg om alternatieven heeft onze fractie voorgesteld om het parkeren toe te
staan in de bocht van 90°, halfweg de Edegemstraat. Dit zouden 9 extra plaatsen betekenen.
Besluit: Met 14 stemmen voor en 7 onthoudingen
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 “Negenhoek Kapelle- en Edegemstraat Wegenis- en
rioleringswerken” voor een bedrag van 1.007.543,45 euro BTW excl. of 1.219.127,57 euro BTW
incl. De opdracht wordt gegund bij open aanbesteding.
De betaling zal gebeuren van het krediet dat voorzien is op beleidscode 020010 Riolerings- en
asfalteringswerken Kapellestraat en omliggende straten – 22400007 – onder actie
1419/001/009/002/008 van de investeringstabel.
865.1
- GGZ – VDLM
- Fin
- Technum
- Aquafin

Raadslid Stefaan Ryckmans verlaat de zitting.

14.

Onderhoud Brandalarminstallaties: goedkeuring gunningswijze en bestek

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;

Randmelding:
Op de
gemeenteraad
van 2 mei 2016
licht de schepen
van Openbare
Werken een
voorstel van
aanpassing aan
het plan van de
inrichting van de
Edegemstraat toe
waardoor er een
8-tal
parkeerplaatsen
bijkomen.

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
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;
Gelet op de bepalingen van het algemeen reglement voor arbeidsbescherming (ARAB);
Gelet op het algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)
Gelet op de bepalingen van de welzijnswet en de codex over welzijn op het werk;
Gelet op het koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM), en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 31 augustus 2005 (BS 15.09.2005) betreffende het gebruik van
arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte, en latere wijzigingen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Onderhoud brandalarminstallaties 2016” een
bijzonder bestek werd opgesteld met nr. UD 2016 D2-861.2 door de uitvoeringsdienst van de
gemeente lopende voor een periode van 1 jaar vanaf de gunning door de gemeenteraad;
Overwegende dat in toepassing van de wet van 15 juni 2006 art.26 §1-2°b het bestuur na de voorziene
periode de opdracht onderhands in uitbreiding kan geven gedurende een periode van 3 jaar volgend op
de gunning van de oorspronkelijke opdracht;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht geraamd wordt op € 3.500,00 excl. 21% btw of
€ 4.235,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave van deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget, op budgetcode
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 0705/61030100 (Gc colomba)
actie 1419/001/004/001/001 registratiesleutel 0113/61030100 (Archief Kortenberg)
actie 1419/001/016/005/001 registratiesleutel 0820/61030100 (Berkenhof Kortenberg)
actie1419/001/014/004/010 registratiesleutel 075030/61030100 (Scouts Kortenberg)
actie 1419/001/016/004/004 registratiesleutel 080010/61030100 (School de regenboog)
actie 1419/001/009/007/001 registratiesleutel 020020/61030100 (Gw Erps-Kwerps)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 075020/61030100 (Chiro Erps Kwerps)
actie 1419/001/016/004/004 registratiesleutel 080020/61030100 (School de Klimop)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 0729/61030100 (Erfgoedhuis Erps-Kwerps)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 074020/61030100 (Sporthal Erps-Kwerps)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 075010/61030100 (Chiro Everberg)
actie 1419/001/016/004/004 registratiesleutel 080030/61030100 (School de Negensprong Everberg)
actie 1419/001/016/003/002 registratiesleutel 0870/61030100 (Buitenschoolse opvang Everberg)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 075040/61030100 (JH Den Aap)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 070920/61030100 (Oc Everberg)
actie 1419/001/016/004/004 registratiesleutel 080040/61030100 (Lagere school Meerbeek)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 070930/61030100 (Ontmoetingscentrum Atrium)
Gelet op het visum nr. 2016/23 d.d. 20/02/2016 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, 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, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De
Kée
Besluit: met algemene stemmen

Art.1: De opdracht “Onderhoud Brandalarminstallaties” zal gegund worden bij
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en voor een periode van 1 jaar en kan onderhands
uitgebreid worden voor een periode van 3 jaar;
Art.2: Het bestek, integraal deel uitmakend van dit besluit, wordt goedgekeurd.
Art.3.:Het nodige krediet is voorzien in het exploitatiebudget op budgetcode
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 0705/61030100 (Gc colomba)
actie 1419/001/004/001/001 registratiesleutel 0113/61030100 (Archief Kortenberg)
actie 1419/001/016/005/001 registratiesleutel 0820/61030100 (Berkenhof Kortenberg)
actie1419/001/014/004/010 registratiesleutel 075030/61030100 (Scouts Kortenberg)
actie 1419/001/016/004/004 registratiesleutel 080010/61030100 (School de regenboog)
actie 1419/001/009/007/001 registratiesleutel 020020/61030100 (Gw Erps-Kwerps)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 075020/61030100 (Chiro Erps Kwerps)
actie 1419/001/016/004/004 registratiesleutel 080020/61030100 (School de Klimop)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 0729/61030100 (Erfgoedhuis Erps-Kwerps)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 074020/61030100 (Sporthal Erps-Kwerps)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 075010/61030100 (Chiro Everberg)
actie 1419/001/016/004/004 registratiesleutel 080030/61030100 (School de Negensprong Everberg)
actie 1419/001/016/003/002 registratiesleutel 0870/61030100 (Buitenschoolse opvang Everberg)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 075040/61030100 (JH Den Aap)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 070920/61030100 (Oc Everberg)
actie 1419/001/016/004/004 registratiesleutel 080040/61030100 (Lagere school Meerbeek)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 070930/61030100 (Ontmoetingscentrum Atrium)
861.2
- HVA

15.

Onderhoud Waterontharders 2016: goedkeuring gunningswijze en bestek

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
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;
Gelet op de bepalingen van het algemeen reglement voor arbeidsbescherming (ARAB);
Gelet op het algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)
Gelet op de bepalingen van de welzijnswet en de codex over welzijn op het werk;
Gelet op het koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM), en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 31 augustus 2005 (BS 15.09.2005) betreffende het gebruik van
arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte, en latere wijzigingen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Onderhoud waterontharders 2016” een bijzonder
bestek werd opgesteld met nr. UD 2016 D4-861.2 door de uitvoeringsdienst van de gemeente lopende
voor een periode van 1 jaar vanaf de gunning door de gemeenteraad;
Overwegende dat in toepassing van de wet van 15 juni 2006 art.26 §1-2°b het bestuur na de voorziene
periode de opdracht onderhands in uitbreiding kan geven gedurende een periode van 3 jaar volgend op
de gunning van de oorspronkelijke opdracht;

Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht geraamd wordt op € 1.500 excl. 21% btw of
€ 1.815,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave van deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget, op budgetcode
actie 1419/001/004/001/001 registratiesleutel 011903/61030100 (AC)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 0705/61030100 (Gc colomba)
actie 1419/001/016/005/001 registratiesleutel 0820/61030100 (Berkenhof Kortenberg)
actie 1419/001/016/004/004 registratiesleutel 080010/61030100 (School de regenboog)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 074010/61030100 (Sporthal Kortenberg)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 070920/61030100 (Oc Everberg)
actie 1419/001/016/004/004 registratiesleutel 080030/61030100 (School de Negensprong Everberg)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 074030/61030100 (Voetbal Everberg)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 074020/61030100 (Sporthal Erps-Kwerps)
actie 1419/001/009/007/001 registratiesleutel 020020/61030100 (Gw Erps-Kwerps)
Overwegende dat er ook prijs wordt gevraagd voor enkele gebouwen die eigendom zijn van het
Welzijnshuis ;
Overwegende het akkoord van het welzijnshuis om de Gemeente Kortenberg de procedure te laten
uitvoeren;
Gelet op het visum nr. 2016/25 d.d. 20/02/2016 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, 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, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De
Kée
Besluit: met algemene stemmen
Art.1: De opdracht “Onderhoud waterontharders 2016” zal gegund worden bij
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en voor een periode van 1 jaar en kan onderhands
uitgebreid worden voor een periode van 3 jaar;
Art.2: Het bestek, integraal deel uitmakend van dit besluit, wordt goedgekeurd.
Art.3.:Het nodige krediet is voorzien in het exploitatiebudget op budgetcode
actie 1419/001/004/001/001 registratiesleutel 011903/61030100 (AC)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 0705/61030100 (Gc colomba)
actie 1419/001/016/005/001 registratiesleutel 0820/61030100 (Berkenhof Kortenberg)
actie 1419/001/016/004/004 registratiesleutel 080010/61030100 (School de regenboog)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 074010/61030100 (Sporthal Kortenberg)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 070920/61030100 (Oc Everberg)
actie 1419/001/016/004/004 registratiesleutel 080030/61030100 (School de Negensprong Everberg)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 074030/61030100 (Voetbal Everberg)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 074020/61030100 (Sporthal Erps-Kwerps)
actie 1419/001/009/007/001 registratiesleutel 020020/61030100 (Gw Erps-Kwerps)
861.2
- HVA

Raadslid Mia Vandervelde verlaat de zitting.

16.

Uitvoeren van keuringen personenliften, hefwerktuigen lasposten en aanverwanten:
goedkeuring gunningswijze en bestek

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
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;
Gelet op de bepalingen van het algemeen reglement voor arbeidsbescherming (ARAB);
Gelet op het algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)
Gelet op de bepalingen van de welzijnswet en de codex over welzijn op het werk;
Gelet op het koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM), en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 31 augustus 2005 (BS 15.09.2005) betreffende het gebruik van
arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte, en latere wijzigingen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Uitvoeren van keuringen personenliften,
hefwerktuigen, lasposten en aanverwanten” een bijzonder bestek werd opgesteld met nr. UD 2016 D1861 door de uitvoeringsdienst van de gemeente lopende voor een periode van 1 jaar vanaf de gunning
door de gemeenteraad;
Overwegende dat in toepassing van de wet van 15 juni 2006 art.26 §1-2°b het bestuur na de voorziene
periode de opdracht onderhands in uitbreiding kan geven gedurende een periode van 3 jaar volgend op
de gunning van de oorspronkelijke opdracht;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht geraamd wordt op € 10.000,00 excl. 21% btw
of € 12.200,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave van deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget, op budgetcode
voor perceel 1:
Actie 1419/001/004/001/001 – RS 011903/61030100 (= AC)
Actie 1419/001/016/005/001 – RS 61030100/0820 ( Berkenhof deel DKO)
Actie 1419/001/014/004/010 – RS 61030100/070910 (Berkenhof deel cultuur)
Actie 1419/001/014/004/010 – RS 61030100/070940 (OC De Zolder)
voor perceel 2:
Actie 1419/001/009/007/001 RS 020020/61500040
Overwegende dat er ook prijs wordt gevraagd voor enkele gebouwen die eigendom zijn van het
Welzijnshuis ;
Overwegende het akkoord van het welzijnshuis om de Gemeente Kortenberg de procedure te laten
uitvoeren;
Gelet op het visum nr. 2016/08 d.d. 04/02/2016 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, Franciscus Peeters, Koen Van Roey, Myriam Van Tricht, Willy
Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody
Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Art.1: De opdracht “uitvoeren van keuringen personenliften, hefwerktuigen lasposten en
aanverwanten” zal gegund worden bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en voor een
periode van 1j aar en kan onderhands uitgebreid worden voor een periode van 3 jaar;

Art.2: Het bestek, integraal deel uitmakend van dit besluit, wordt goedgekeurd.
Art.3.: Het nodige krediet is voorzien in het exploitatiebudget op budgetcode
voor perceel 1:
Actie 1419/001/004/001/001 – RS 011903/61030100 (= AC)
Actie 1419/001/016/005/001 – RS 61030100/0820 ( Berkenhof deel DKO)
Actie 1419/001/014/004/010 – RS 61030100/070910 (Berkenhof deel cultuur)
Actie 1419/001/014/004/010 – RS 61030100/070940 (OC De Zolder)
voor perceel 2:
Actie 1419/001/009/007/001 RS 020020/61500040
861
- 1 FIN
- 1 UD

Raadslid Mia Vandervelde voegt zich terug ter zitting.

17.

Wettelijke controle veiligheidsverlichting 2016: goedkeuring gunningswijze en bestek

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
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;
Gelet op de bepalingen van het algemeen reglement voor arbeidsbescherming (ARAB);
Gelet op het algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI)
Gelet op de bepalingen van de welzijnswet en de codex over welzijn op het werk;
Gelet op het koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM), en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 31 augustus 2005 (BS 15.09.2005) betreffende het gebruik van
arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte, en latere wijzigingen;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “ Wettelijke Onderhoud brandalarminstallaties 2016”
een bijzonder bestek werd opgesteld met nr. UD 2016 D3-861.2 door de uitvoeringsdienst van de
gemeente lopende voor een periode van 1 jaar vanaf de gunning door de gemeenteraad;
Overwegende dat in toepassing van de wet van 15 juni 2006 art.26 §1-2°b het bestuur na de voorziene
periode de opdracht onderhands in uitbreiding kan geven gedurende een periode van 3 jaar volgend op
de gunning van de oorspronkelijke opdracht;
Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht geraamd wordt op € 2.200,00 excl. 21% btw of
€ 2.662,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave van deze opdracht voorzien is in het exploitatiebudget, op budgetcode
actie 1419/001/004/001/001 registratiesleutel 011903/61030100 (AC)
actie 1419/001/004/001/001 registratiesleutel 0113/61030100 (Archief Kortenberg)
actie 1419/001/016/004/004 registratiesleutel 080010/61030100 (School de regenboog)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 074010/61030100 (sporthal kortenberg)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 075050/61030100 (Jh T’excuus)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 0705/61030100 (Gc colomba)

actie 1419/001/016/005/001 registratiesleutel 0820/61030100 (Berkenhof Kortenberg)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 075030/61030100 (Scouts Kortenberg)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 074080/61030100 (voetbal Kortenberg)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 070920/61030100 (Oc Everberg)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 075010/61030100 (Chiro Everberg)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 075060/61030100 (Jh Den Uyl)
actie 1419/001/016/004/004 registratiesleutel 080030/61030100 (School de Negensprong Everberg)
actie 1419/001/016/003/002 registratiesleutel 0870/61030100 (Buitenschoolse opvang Everberg)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 074030/61030100 (voetbal Everberg)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesletel 074040/61030100 (Petanque Erps-Kwerps)
actie 1419/001/009/007/001 registratiesleutel 020020/61030100 (Gw Erps-Kwerps)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 074050/61030100 (voetbal Erps-Kwerps)
actie 1419/001/016/004/004 registratiesleutel 080020/61030100 (School de Klimop)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 070940/61030100 ( Oc de zolder)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 074020/61030100 (Sporthal Erps-Kwerps)
actie 1419/001/004/001/001 registratiesleutel 0050/61030100 (Chalet rode kruis)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 075020/61030100 (Chiro Erps Kwerps)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 0729/61030100 (Erfgoedhuis Erps-Kwerps)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 070930/61030100 (Ontmoetingscentrum Atrium)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 075040/61030100 (JH Den Aap)
actie 1419/001/016/004/004 registratiesleutel 080040/61030100 (Lagere school Meerbeek)
actie 1419/001/016/004/004 registratiesleutel 080045/61030100 (kleuterschool Meerbeek)
Gelet op het visum nr. 2016/24 d.d. 20/02/2016 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, 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, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De
Kée
Besluit: met algemene stemmen
Art.1: De opdracht “ Wettelijke controle veiligheidsverlichting 2016” zal gegund worden bij
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en voor een periode van 1jaar en kan onderhands
uitgebreid worden voor een periode van 3 jaar;
Art.2: Het bestek, integraal deel uitmakend van dit besluit, wordt goedgekeurd.
Art.3.:Het nodige krediet is voorzien in het exploitatiebudget op budgetcode
actie 1419/001/004/001/001 registratiesleutel 011903/61030100 (AC)
actie 1419/001/004/001/001 registratiesleutel 0113/61030100 (Archief Kortenberg)
actie 1419/001/016/004/004 registratiesleutel 080010/61030100 (School de regenboog)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 074010/61030100 (sporthal kortenberg)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 075050/61030100 (Jh T’excuus)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 0705/61030100 (Gc colomba)
actie 1419/001/016/005/001 registratiesleutel 0820/61030100 (Berkenhof Kortenberg)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 075030/61030100 (Scouts Kortenberg)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 074080/61030100 (voetbal Kortenberg)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 070920/61030100 (Oc Everberg)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 075010/61030100 (Chiro Everberg)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 075060/61030100 (Jh Den Uyl)
actie 1419/001/016/004/004 registratiesleutel 080030/61030100 (School de Negensprong Everberg)
actie 1419/001/016/003/002 registratiesleutel 0870/61030100 (Buitenschoolse opvang Everberg)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 074030/61030100 (voetbal Everberg)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesletel 074040/61030100 (Petanque Erps-Kwerps)

actie 1419/001/009/007/001 registratiesleutel 020020/61030100 (Gw Erps-Kwerps)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 074050/61030100 (voetbal Erps-Kwerps)
actie 1419/001/016/004/004 registratiesleutel 080020/61030100 (School de Klimop)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 070940/61030100 ( Oc de zolder)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 074020/61030100 (Sporthal Erps-Kwerps)
actie 1419/001/004/001/001 registratiesleutel 0050/61030100 (Chalet rode kruis)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 075020/61030100 (Chiro Erps Kwerps)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 0729/61030100 (Erfgoedhuis Erps-Kwerps)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 070930/61030100 (Ontmoetingscentrum Atrium)
actie 1419/001/014/004/010 registratiesleutel 075040/61030100 (JH Den Aap)
actie 1419/001/016/004/004 registratiesleutel 080040/61030100 (Lagere school Meerbeek)
actie 1419/001/016/004/004 registratiesleutel 080045/61030100 (kleuterschool Meerbeek)
861.2
- HVA

Raadslid Stefaan Ryckmans voegt zich terug ter zitting.

18.

Onthaal- en snelbalie administratief centrum. Goedkeuring opdrachtdocumenten, raming en
gunningswijze.

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 “Inrichting snelbalie gelijkvloers
administratief centrum Kortenberg – Ruwbouw en Technieken” een bestek met nr. 2007507 werd
opgemaakt voor het aanstellen van een aannemer voor deze werken;
Overwegende dat de uitvoering der werken geraamd werd op 28.469,00 € excl. BTW of 34.447,49 €
incl. BTW;
Gelet op de beslissing van 3 maart 2008 van de gemeenteraad betreffende de definiëring van het
begrip ‘dagelijks bestuur’;
Gelet op het feit dat het dossier “Inrichting snelbalie gelijkvloers administratief centrum Kortenberg –
Ruwbouw en Technieken” onder de bevoegdheid van het college van Burgemeester en Schepenen
viel;
Gelet op het feit dat er een onderhandelingsprodure zonder bekendmaking gevoerd werd;
Overwegende dat de ontvangen offertes boven de raming en boven de 30.000 € excl. BTW uitkomen;
Overwegende dat de ontvangen offertes door de ontwerper regelmatig werden bevonden;
Overwegende dat er niet kan over gegaan worden tot gunnen aangezien voor dossiers van meer dan
30.000 euro de gemeenteraad bevoegd is voor de goedkeuring van het bestek, de gunningswijze en de
raming;
Overwegende dat de opdrachtdocumenten, raming en gunningswijze opnieuw worden voorgelegd aan
de gemeenteraad;
Overwegende dat de uitvoering der werken geraamd wordt op 70.000,00 € excl. BTW of 84.700,00 €
incl. BTW;

Gelet op het feit dat deze uitgave werd voorzien op beleidscode 011903 Aanpassingswerken AC –
22101500 onder actie 1419/001/012/007/002;
Gelet op het visum nr. 2016/19 d.d. 24/02/2016 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, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Koen Van Roey, Myriam Van
Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier,
Tom Jespers, Jana Nevens, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Mia Brumagne
Besluit: met 20 stemmen voor en 2 onthoudingen
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2007507 voor de opdracht met als voorwerp
“Inrichting snelbalie gelijkvloers administratief centrum Kortenberg – Ruwbouw en Technieken”.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund na onderhandelingsprodure zonder bekendmaking.
De werken worden geraamd op 70.000,00 € excl. BTW of 84.700,00 € incl. BTW.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien op beleidscode 011903 Aanpassingswerken AC –
22101500 onder actie 1419/001/012/007/002.
Het college wordt belast met de verdere uitwerking van het dossier.
861.5
- GGZ VDLM
- Fin
- Ontwerper

In uitvoering van art. 22 van het Gemeentedecreet werden volgende punten toegevoegd aan de agenda:
de punten 18/1 op vraag van Stef Ryckmans namens de Open VLD-fractie;
de punten 18/2 op vraag van Marinus van Greuningen namens de KNV-fractie;
de punten 18/3 tot en met 18/5 op vraag van Mia Vandervelde namens de Groen-fractie;

Met algemene stemmen wordt beslist om de punten 18/1 en 18/5 samen te behandelen.
18/1. Accomodatieplan – stand van zaken &
18/5. Stand van zaken communicatie/informatieronde inwoners accommodatie plan
Er wordt gevraagd of er ondertussen al concrete gesprekken en/of afspraken zijn met de verenigingen
omtrent het accomodatieplan. Er is namelijk een grote bezorgdheid bij zowel de inwoners als de
verenigingen over de nieuwe voetbalvelden aan de Minneveldstraat, de sporthal van Erps-Kwerps, het
Berkenhof en de petanquehal. Vooral verenigingen uit Erps – Kwerps uitten bezwaren. Er wordt
bovendien gevraagd of er een informatieronde per deelgemeente kan georganiseerd worden zodat de
inwoners de kans krijgen om deze bezwaren te uiten en hun vragen te stellen.
De schepen van Vrije tijd antwoordt dat op de gemeenteraad van december vorig jaar een
beleidsdomein overschrijdende stratigische visietekst is voorgesteld. Deze tekst verduidelijkt de visie
van het schepencollege op lange termijn met betrekking tot de zogenaamde accommodaties van de
gemeente. Het college wil duidelijk aangeven dat ze deze visietekst zien als een dynamisch document
dat op regelmatige basis geëvalueerd en bijgestuurd zal worden. Het document is onderhevig aan
bemerkingen, vanuit de diverse doelgroepen, aan de haalbaarheid op allerlei vlakken zoals financiën,
ruimtelijke ordening, milieu, erfgoed, enz. Daar zal eerlijk over gecommuniceerd worden. Deze
visietekst werd ondertussen al voorgesteld op de bibliotheekcommissie, de cultuurraad, de sportraad,
de jeugdraad, de verenigingsraad van Kortenberg en de beheerraad van GC Colomba. Hij kwam ook

uitgebreid aan bod in het gemeentelijk infoblad Zoeklicht en de uitgebreide versie staat op de
gemeentelijk website. Aan de raden en inwoners werd gevraagd om bemerkingen, vragen en
suggesties door te geven. Sommige inwoners hebben dat ondertussen gedaan en op de volgende
adviesraden zullen de opmerkingen van de verenigingen verzameld worden. De cultuurraad heeft het
plan opgevat om een werkgroep samen te stellen, die de vorderingen in het accommodatieplan zal
opvolgen. Er wordt echter gevraagd om de bezorgdheden waarvan de fracties spreken verder te
concretiseren, zodat er een duidelijk antwoord kan gegeven worden. Dat de reacties op dit plan niet
onverdeeld positief zouden zijn, was enigszins te verwachten. Het betekent immers dat verenigingen
hier en daar hun activiteiten anders zullen moeten organiseren. Dat is uiteraard een hele aanpassing.
Toch is er verandering nodig om te komen tot een efficiënt en duurzaam beheer van het patrimonium.
De visie dat in elke deelgemeente basisvoorzieningen moeten zijn voor ontmoeting blijft overeind,
maar in de deelgemeente Erps-Kwerps zijn er bijkomende gebruikersvragen die we moeten
onderzoeken. Wat de kerk van Kortenberg betreft, hebt u in punt 11 van deze gemeenteraad kennis
kunnen nemen dat het schepencollege op 5 februari van dit jaar via een eenvoudige administratieve
procedure een aanvraag heeft ingediend voor een haalbaarheidsstudie bij het “projectbureau
herbestemming kerken”. Dat was een initiatief van de Vlaamse Regering waar we graag gebruik van
maken. We zullen dus op een snelle en goedkope manier te weten kunnen komen of ons
bouwprogramma realistisch is of niet.
De centrale voetbalaccommodatie in de Minneveldstraat is de enige locatie die volgens de Gewestelijk
Stedenbouwkundige Ambtenaar in aanmerking komt. De andere onderzochte locaties waren ofwel te
bovenlokaal of te lokaal of gelegen in herbevestigd landbouwgebied, of niet in overeenstemming met
het Gemeentelijke Ruimtelijk Structuurplan. Dit is nog maar aan het hele prille begin van het
planningsproces. De effectenstudies rond mobiliteit, milieu, natuur, erfgoed, enz. kunnen pas aangevat
worden op het ogenblik dat er een principieel akkoord is van de Gewestelijk Stedenbouwkundig
Ambtenaar dat een centrale voetbalaccommodatie op die plaats op ruimtelijk vlak mogelijk is.
Wat betreft de afbraak van het Berkenhof. De verenigingen werden in december al geïnformeerd dat
30/06/2017 de uiterste datum is voor reservaties in Berkenhof. Zij weten ook dat ze daarna voor hun
activiteiten moeten uitkijken naar een andere locatie en afhankelijk van het soort activiteit zal de
uitwijkmogelijkheid verschillen. Er is aan de verenigingen gezegd dat ze op tijd hun voorzorgen
moeten nemen. Sommigen hebben dat ook al gedaan en hebben hun activiteit al verhuisd.

18/2. Subsidie aan bestaande en nog eventuele op te richten Buurt Informatie Netwerken (BIN)
Op 28 januari 2016 heeft er een bijeenkomst plaats gevonden tussen de gouverneur en alle actieve
BIN’s in de provincie. Tijdens deze bijeenkomst bleek dat alle aanwezige BIN’s, met uitzondering van
BIN Armendaal, geheel of gedeeltelijk gesubsidieerd worden door hun gemeente of politiezone. Dit
teneinde de betreffende politiekorpsen met elkaar te laten communiceren via het overkoepelend BIN
orgaan. Daar er op 09 maart 2016 een informatievergadering over de werking van Buurt Informatie
Netwerken zal plaats vinden, vraagt men of de gemeente het voornemen heeft om, eventueel in
samenwerking met HerKo, de al actieve BIN en eventueel opstartende BIN’s te ondersteunen?
De burgemeester antwoordt dat het college van burgemeester en schepenen vanwege BIN Armendaal
de vraag heeft gekregen om de BIN-werking financieel te ondersteunen, door gedurende een bepaalde
periode de lidmaatschapsbijdrage voor nieuwe BIN-leden te betalen. Op dat voorstel is het college
niet ingegaan, omdat in onze gemeente voor geen enkele vereniging individuele
lidmaatschapsbijdragen worden betaald en omdat het college hierin geen precedent wil scheppen.
Tegelijk heeft het college in een brief aan de voorzitter van BIN Armendaal het volgende geantwoord:
“Het college overweegt een reglement goed te keuren, waarbij niet alleen het huidige BIN Armendaal,
maar ook eventuele toekomstige BIN’s een financiële ondersteuning kunnen krijgen voor hun
werking. De concrete modaliteiten van een dergelijk reglement kunnen besproken worden op een
volgend overlegmoment. Om een beroep te kunnen doen op de subsidie, zal een BIN alleszins een
voldoende aantal leden moeten kunnen aantonen en zal verantwoording moeten worden afgelegd over
hoe men de subsidie wenst te besteden, op basis van een jaarlijks activiteitenverslag en van een

financieel overzicht, nadien gestaafd met de nodige bewijsstukken.” We zullen dit dus verder
uitwerken en ten gepasten tijde aan de gemeenteraad een voorstel van reglement voorleggen.
Intussen is het wel zo dat BIN Armendaal nu al praktische ondersteuning krijgt vanuit de politiezone
HERKO. Als we het beperken tot deze bestuursperiode, zijn er drie maal 600 brieven gedrukt door de
politie om de inwoners van Armendaal uit te nodigen op een infoavond, om hen uit te nodigen naar het
CIC (Communicatie- en Informatiecentrum) en om hen informatie te geven over het aanbod van
diefstalpreventief advies, afwezigheidstoezicht en de aanwezigheid van de mobiele camera. Daarnaast
heeft de politie verschillende overlegvergaderingen gehad met het BIN-bestuur en is er een vaste
contactpersoon aangeduid die de werking van het BIN opvolgt. In de laatste twaalf maanden zijn er
bovendien 25 operationele politieacties geweest (alcohol, snelheid, drugs) in Armendaal en op de
Sterrebeeksesteenweg, wat telkens een zichtbare politieaanwezigheid opleverde.
We zijn er ons van bewust dat de inbraakproblematiek niet alleen in Armendaal, maar in heel onze
gemeente een prioritair aandachtspunt moet zijn en we sturen onze politiediensten erop aan om, samen
met de inwoners, zo veel mogelijk inbraken te voorkomen. We vragen daarom aan de inwoners om,
met of zonder BIN, alert te zijn en om verdachte handelingen dadelijk, op het moment zelf te
signaleren via het noodnummer 101.

18/3. Onderhoud van fietswegen en pleinen
Wie vanuit GC Colomba via de Colombastraat naar de Groenstraat fietst komt veel plassen, modder en
vooral takkenafval tegen. Wie langs de Nederokkerzeelsestraat vanaf de Peperstraat tot aan de
Kasteelstraat fietst, moet vaak uitwijken voor diepe putten. Dit is echter gevaarlijk omdat er niet overal
een fietspad ligt en veel woon-werk verkeer passeert in deze straten. Het Sint-Pietersplein, waar een
structurele ingreep op zich laat wachten blijft het oppassen voor diepe putten en plassen. Men vraagt
wat hieraan zal gebeuren? Bovendien wil men weten of er wat vaker aan symptoombestrijding kan
gedaan worden op het Sint-Pietersplein.
De schepen van Openbare werken antwoordt dat de aannemer die rooiwerken heeft uitgevoerd in de
Colombastraat nog niet alles heeft opgeruimd. Bij controle door de betrokken diensten bleek dat een
afwateringsgracht langsheen de woning naast de scoutslokalen verstopt zat. Hierdoor zijn er grote
plassen voor de woning. Er zoekt momenteel een ploeg naar een passende oplossing. Wat de
Nederokkerzeelsestraat betreft, de putten zijn opgevuld. Dit is uiteraard een tijdelijke maatregel. Enkel
een vernieuwing van de baan, zoals die op het programma staat voor het einde van de legislatuur, kan
het probleem definitief verhelpen.
Wat het Sint-Pietersplein betreft, zowel het asfalt gedeelte als het betongedeelte zijn in goede staat.
Ook de kasseistrook vertoonde bij controle geen putten. Op het parkeergedeelte, waar kiezel ligt,
moeten putten worden bijgevuld. Deze werken zijn jaarlijks voorzien na de winter en staan een van de
komende weken in de planning.

18/4. Vivaqua en de watergroep
Tot op heden werkte de gemeente samen met zowel Vivaqua als De Watergroep wat betreft
watervoorziening op het grondgebied. Men vraagt waar de beslissing om enkel nog voor de
Watergroep te kiezen vandaan komt
De schepen van Openbare werken antwoordt dat de gemeente niet rechtstreeks met Vivaqua
samenwerkt, maar via de intercommunale I.W.V.B. gebruik maakt van de diensten van Vivaqua. In
2019 loopt I.W.V.B. echter op zijn einde, momenteel loopt er een procedure om de intercommunale
vroegtijdig te ontbinden. Het bestuurt opteert vanuit die optiek om slechts met één waterleverancier
samen te werken voor het ganse grondgebied, namelijk De Watergroep
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Verslag

Gezien er geen opmerkingen werden gemaakt over de notulen van de vergadering van de
gemeenteraad van 01.02.2016, worden deze notulen conform art. 16 van het huishoudelijk reglement,
als goedgekeurd beschouwd.

P. LEBRUN
secretaris

C. TAES
voorzitter

