ZITTING VAN 2 MEI 2016
AANWEZIG: Chris Taes burgemeester-voorzitter; Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens,
Anna Outtier-Vannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, schepenen; Julia De Coster,
Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy
Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody
Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven,
raadsleden; Paul Lebrun, secretaris.

AGENDA:

Raadslid Ilse De Kée laat zich verontschuldigen.

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
maandag 18 april 2016 tot en met zondag 24 april 2016;
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 maandag
18 april 2016 tot en met zondag 24 april 2016.
172.2
- 1 archief
- 1 Koen Van Roey
- 1 burgemeester

2.

Rapportering visum 2e semester 2015: akte name

Art. 166 van het gemeentedecreet bepaalt :
De financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid minstens eenmaal per jaar aan de
gemeenteraad over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van de wettigheid en
regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen.
Hij stelt tegelijkertijd een afschrift van dat rapport ter beschikking van het college van burgemeester
en schepenen en de gemeentesecretaris.

Het gemeentedecreet bepaalt in artikel 160 § 2 dat de voorgenomen financiële verbintenissen
onderworpen zijn aan een voorafgaand visum, voordat enige verbintenis kan worden aangegaan.
De financieel beheerder onderzoekt de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen
verbintenissen. De gemeenteraad bepaalt de nadere voorwaarden waaronder de financieel beheerder de
controle uitoefent.
Gemeenteraad van 4 juni 2007 betreffende definiëring begrip – dagelijks bestuur en gewijzigd in de
gemeenteraad van 3 maart 2008.
Gemeenteraad van 4 juni 2007 betreffende uitsluiten van visumverplichting; waarbij de verrichtingen
van dagelijks bestuur waarvan het bedrag exclusief BTW niet hoger is dan 5.500 euro.
In januari 2008 werd gestart met het viseren van de dossiers.
Er wordt door de financieel beheerder per dossier een verslag opgemaakt.
Er werd intern afgesproken dat het dossier, vooraleer het college een beslissing neemt, overgemaakt
wordt aan de financieel beheerder.
In het 2e semester 2015 werden er 86 positieve visums verleend.
De rapportage werd ter kennisname overgemaakt aan het College op 04.03.2016.
Het overzicht wordt meegestuurd aan de raadsleden.
172.82
- 1 FIN

3.

Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 31.12.2015

De gemeenteraad neemt kennis van volgend bijgevoegd proces-verbaal van kasnazicht van de
gemeente d.d. 31.12.2015
Kastoestand op:
A. Synthesebalans algemene rekening
Algemeen totaal
B. Detail van de rekeningen klasse 5
B1 : financiële rekeningen
B2 : interne fin. rekeningen
Globaal saldo
C. Detail van de rekeningen klasse 5
C1 : individuele rekeningen
C2 : interne indiv. rekeningen
D. Synthese – controletabel:
E. Echtverklaring door ontvanger
F. PV. van kasnazicht door College
Ter info detail van de financiële rekeningen
Rekening courant 1
Rekening courant 2
Diftar
Belfius Treasury+
Belfius Tre@sury + Special
Belfius Fidelity 6M
Belfius Fidelity 8M
Belfius Fidelity 12 M
ING zichtrekening
KBC-Call32 spaarrekening
Bank van de Post
Totaal van de leningen en Ko

31.12.2015

107.650.251,01 EUR
17.057.925,06 EUR
-740.969,72 EUR
16.316.955,34 EUR
17.057.925,06 EUR
-740.969,72 EUR
OK
04.02.2016

17.057.925,06 EUR
1.852.087,78 EUR
16.320,24 EUR
43.841,40 EUR
1.742.630,91 EUR
1.002.393,67 EUR
0,00 EUR
3.500.000,00 EUR
2.052.714,05 EUR
16.200,56 EUR
3.531.017,77 EUR
668,54 EUR
70.328,50 EUR

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

268.241,63 EUR
630.533,70 EUR
260.000,00 EUR
723,59 EUR
2.068.023,21 EUR
991,57 EUR
692,40 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
300,00 EUR
215,54 EUR

474.33
- 1 FIN

4.

Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 31.01.2016

De gemeenteraad neemt kennis van volgend bijgevoegd proces-verbaal van kasnazicht van de
gemeente d.d. 31.01.2016
Kastoestand op:
A. Synthesebalans algemene rekening
Algemeen totaal
B. Detail van de rekeningen klasse 5
B1 : financiële rekeningen
B2 : interne fin. rekeningen
Globaal saldo
C. Detail van de rekeningen klasse 5
C1 : individuele rekeningen
C2 : interne indiv. rekeningen
D. Synthese – controletabel:
E. Echtverklaring door ontvanger
F. PV. van kasnazicht door College
Ter info detail van de financiële rekeningen
Rekening courant 1
Rekening courant 2
Diftar
Belfius Treasury+
Belfius Tre@sury + Special
Belfius Fidelity 6M
Belfius Fidelity 8M
Belfius Fidelity 12 M
ING zichtrekening
KBC-Call32 spaarrekening
Bank van de Post
Totaal van de leningen en Ko
Rekening toelagen en leningen
ING Business Account
ING Flexibonus Account 6
KBC zicht/bedrijfsrekening
ABN AMRO-KIR-rekening

31.01.2016

107.749.427,80 EUR
17.144.284,61 EUR
-357.246,28 EUR
16.787.038,33 EUR
17.144.284,61 EUR
-357.246,28 EUR
OK
22.02.2016

17.144.284,61 EUR
2.825.168,15 EUR
19.255,96 EUR
93.700,39 EUR
792.795,62 EUR
1.002.962,15 EUR
0,00 EUR
3.500.000,00 EUR
2.052.714,05 EUR
16.975.60 EUR
3.531.017,77 EUR
668,54 EUR
70.328,50 EUR
268.241,63 EUR
630.533,70 EUR
260.000,00 EUR
723,59 EUR
2.077.156,45 EUR

Kas van de ontvanger
Kassa burgerzaken
Kassa ROS
Kassa Milieu
Kassa Balie/Onthaal
Kassa Vrije Tijd

991,57 EUR
471,20 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
300,00 EUR
279,74 EUR

474.33
- 1 FIN

Raadslid Francis Peeters voegt zich ter zitting.

5.

Aanpassing subsidiereglement grootschalige bovenlokale cultuurevenementen

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 2 december 2013 waarin de meerjarenplanning 2014-2019
werd goedgekeurd;
Gelet op het subsidiereglement grootschalige bovenlokale evenementen, goedgekeurd op 02.02.2015;
Overwegende dat na een eerste jaar van toepassing van het reglement bleek dat er enkele aanpassingen
nodig waren;
Overwegende het positief advies van de cultuurraad uitgebracht op 17 december 2015;
Overwegende dat de gepaste kredieten in het budget worden ingeschreven onder het actienummer
1419/011/011/003/011 en registratiesleutel 64930000-070900 met als omschrijving ‘ondersteuning
verenigingen bij de organisatie van grootschalige bovenlokale evenementen’;
Overwegende dat er jaarlijks budget voorzien zal worden;
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.
Besluit: Met algemene stemmen.
Artikel 1: Het subsidiereglement voor grootschalige bovenlokale cultuurevenementen wordt
goedgekeurd.
Subsidiereglement grootschalige bovenlokale cultuurevenementen
ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1
Het subsidiekrediet wordt jaarlijks voorzien op de gemeentebegroting. Deze subsidies worden
verleend aan de erkende Kortenbergse verenigingen volgens de voorwaarden van dit reglement.
Artikel 2
Alleen erkende Kortenbergse verenigingen komen in aanmerking voor deze subsidie. De subsidie kan
ook aangevraagd worden door een samenwerkingsverband van meerdere erkende Kortenbergse
verenigingen.

Artikel 3
Dit subsidiereglement heeft als doel socio-culturele evenementen te ondersteunen, die voldoen aan de
volgende voorwaarden:
1°
Het evenement is een cultureel evenement dat zich aansluit bij één of meer van de volgende functies:
amateuristische kunstbeoefening, gemeenschapsvorming, ontmoeting, cultuurbeleving,
cultuurspreiding, maatschappelijke activering, bevorderen van cultuurparticipatie. Fuiven zijn
uitgesloten.
Cultuur speelt een centrale rol binnen de programmatie, met een visie en een verhaal dat duidelijk en
herkenbaar is naar de buitenwereld toe. De inhoud van het programma heeft een bovenlokaal karakter
en trekt mensen van buiten de gemeentegrenzen aan.
2°
Het evenement speelt zich af binnen de gemeentegrenzen van Kortenberg.
3°
Het evenement heeft een openbaar karakter en is voor iedereen toegankelijk.
4°
De toegang tot het evenement is financieel laagdrempelig en het evenement heeft geen winstoogmerk.
Puur commerciële, alsook discriminerende en politieke activiteiten en activiteiten die indruisen tegen
de openbare orde en de goede zeden komen niet in aanmerking voor betoelaging.
5°
Het evenement richt zich duidelijk naar gezinnen. Het project heeft een aantoonbaar luik dat gericht is
op kinderen en jongeren tussen 3 en 25 jaar.
6°
Het evenement heeft op alle vlakken een hoog kwaliteitsniveau (opzet, programma, aankleding en
uitstraling).
7°
Het evenement heeft een bovenlokale uitstraling.
Het programma en de promotie moeten de gemeentegrenzen ruimschoots overstijgen. De
aantrekkingskracht moet van die aard zijn dat mensen van buiten de gemeentegrenzen op basis van het
programma afzakken naar het evenement.
8°
Het evenement heeft een grote organisatorische en financiële zelfstandigheid.
9°
Het evenement heeft een groot publieksbereik van minimum 1000 bezoekers.
10°
Het evenement wordt ruim bekend gemaakt.
Er moet een onderscheid zijn tussen lokale promotiekanalen met een bovenlokale bijwerking en echte
bovenlokale promotiekanalen.
11°
De subsidieerbare uitgaven (artikel 4) zijn hoger dan € 5000.
Artikel 4
Als subsidieerbare kosten voor deze subsidie komen in aanmerking:

1° Uitkoopsommen artiesten (incl. vervoersonkosten)
2° Licht en geluid
3° SABAM en billijke vergoeding
4° Huur van spelmateriaal als randanimatie
Artikel 5
De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval uiterlijk
ten laatste 8 weken voor de start van het evenement ingediend zijn om in aanmerking te komen voor
subsidiering.
Het aanvraagformulier moet volledig en correct ingevuld worden en tijdig worden ingediend.
Enkel volgende wijzen van indienen zijn mogelijk:
- Online via www.kortenberg.be. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen met de datum
van registratie door de website.
- Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar cultuur@kortenberg.be. De datum
van ontvangst is de datum van ontvangst op de mailserver van de gemeente.
De cultuurdienst toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement en formuleert
een advies aan het schepencollege. Het schepencollege beslist of het evenement in aanmerking komt
voor subsidiering.
De vereniging krijgt ten laatste 4 weken na de indiening van de aanvraag van de toelage een
principiële toekenning van de subsidie. (mits na afloop de nodige bewijsstukken worden ingediend).
Artikel 6
Uiterlijk 3 maanden na het evenement dienen volgende bewijsstukken ingediend te worden:
- Een verslag van de activiteit
- Een financieel overzicht (inkomsten en uitgaven)
- Betalingsbewijzen voor de subsidieerbare kosten (artikel 4) op naam van de vereniging
- Voorbeelden van de communicatie.
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te laten
verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt de
vereniging voor de ingediende activiteit niet meer in aanmerking voor de onder dit besluit
gereglementeerde subsidie.
Artikel 7
Indien alle bewijsstukken volledig zijn zal de gemeente overgaan tot de uitbetaling van deze subsidie.
De uitbetaling gebeurt ten laatste 2 maanden na het indienen van de bewijsstukken. Indien de aanvraag
gebeurde door een samenwerkingsverband van meerdere erkende Kortenbergse verenigingen zal de
subsidie gestort worden op het rekeningnummer van de vereniging die de aanvraag deed. De verdeling
van de subsidie onder de verschillende partners gebeurt door de verenigingen zelf.
Artikel 8
Elke vereniging krijgt dit bedrag per goedgekeurde subsidieaanvraag met een maximum van 30% van
de subsidieerbare kosten met een plafond dat jaarlijks vóór 1 januari van het betrokken werkjaar
beslist wordt.
Artikel 9
Een evenement kan slechts één keer per jaar, door één vereniging ingediend worden voor betoelaging
binnen dit subsidiereglement. De vereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via
andere gemeentelijke kanalen. Bij samenwerking tussen twee of meerdere verenigingen of organisaties
aan één activiteit, vallen alle samenwerkende verenigingen onder de hier vermelde beperking.
Artikel 10
Activiteiten van een koepelorganisatie die in Kortenberg worden georganiseerd door een lokale
afdeling komen niet in aanmerking.
485

- 1 cultuur
- 1 cultuurraad
- 1 financiën

6.

Aanpassingen subsidiereglement voor erkende Kortenbergse cultuurverenigingen 2014-2019

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;
Gelet op het geïntegreerd cultuur- sport- en jeugdbeleidsplan van de gemeente Kortenberg;
Gelet op het subsidiereglement voor erkende Kortenbergse cultuurverenigingen, goedgekeurd op
01.09.2014;
Overwegende dat er na evaluatie van de eerste uitbetalingen volgens dit reglement aanpassingen nodig
bleken;
Overwegende de vraag van de financiële dienst om de termijnen van het indienen van een dossier en
de uitbetaling door de financiële dienst aan te passen;
Overwegende het positief advies van de Cultuurraad uitgebracht op 21/03/2016;
Overwegende dat de gepaste kredieten in het budget zijn ingeschreven met actienummer
001.011.003.006 ‘Financiële ondersteuning socio-culturele verenigingen’ en registratiesleutel
070900/64930000;
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.
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: Het subsidiereglement voor erkende Kortenbergse cultuurverenigingen wordt goedgekeurd.
Subsidiereglement voor erkende Kortenbergse cultuurverenigingen
GR 02.05.2016
I. ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1
Het subsidiekrediet wordt jaarlijks voorzien op de gemeentebegroting. Deze subsidies worden
verleend aan de erkende Kortenbergse cultuurverenigingen volgens de voorwaarden van dit reglement.
Artikel 2
De subsidiëring van het huidig werkingsjaar wordt steeds bepaald op basis van de in het
aanvraagdossier opgenomen gegevens van de cultuurvereniging m.b.t. het voorgaande werkingsjaar.
Een werkingsjaar start op 1 september en eindigt op 31 augustus van het volgende jaar. De activiteiten
van nieuwe erkende verenigingen komen in aanmerking voor een toelage vanaf het ogenblik van de
erkenning van deze vereniging.
Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te laten
verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt
desbetreffende cultuurvereniging voor het betrokken jaar niet meer in aanmerking voor de onder dit
besluit gereglementeerde subsidie.
Artikel 3

De cultuurverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het
erkenningsreglement omschreven erkenningsvoorwaarden. Om voor subsidiëring in aanmerking te
komen dient de cultuurvereniging tevens te voldoen aan de volgende omschrijving: een
cultuurvereniging is een vereniging actief in een van volgende domeinen: actieve kunstbeleving,
sociaal-cultureel vormingswerk of culturele vrijetijdsbesteding. Wanneer hierover twijfel is, wordt het
advies van de cultuurraad ingewonnen.
II. SUBSIDIERING
Artikel 4
De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:
- De aanvraag tot subsidiëring wordt door de cultuurverenigingen op de daartoe bestemde formulieren
ingediend bij de cultuurdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de
cultuurdienst en op de gemeentelijke website. De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór
5 oktober van het betrokken werkjaar.
- De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 5 november van het betrokken
werkjaar.
- Tot 15 november kan gemotiveerd beroep aangetekend worden bij het college van burgemeester en
schepenen.
- De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 31 december van het betrokken werkjaar.
Artikel 5
De cultuurvereniging kan geen subsidies voor hetzelfde doel ontvangen via andere gemeentelijke
kanalen. Prestaties van verenigingen die in welke hoedanigheid ook betaald worden door het
gemeentebestuur, komen niet in aanmerking voor subsidiepunten.
Artikel 6
De basissubsidie wordt bepaald op basis van de werking van de cultuurvereniging op vlak van de
hieronder omschreven doelstellingen. Naast de basistoelage gebeurt de beoordeling op basis van het
aantal activiteiten dat een vereniging organiseert in onderstaande categorieën.
Indien het krediet voor de basissubsidies ontoereikend is, worden de bedragen procentueel en
evenredig verminderd. Indien er krediet overblijft voor de basissubsidies zal dit procentueel en
evenredig verdeeld worden over de werkingssubsidies.
Artikel 7
Een activiteit kan slechts één keer, door één vereniging ingediend worden voor betoelaging binnen dit
subsidiereglement. Een activiteit met een meervoudig karakter kan slechts onder 1 rubriek worden
vermeld. Puur commerciële, discriminerende en politieke activiteiten, evenals activiteiten die
indruisen tegen de openbare orde en de goede zeden komen niet in aanmerking voor betoelaging
binnen dit reglement.
Artikel 8
Elke activiteit die men voor subsidie wenst aan te geven, dient gestaafd te worden door alle mogelijke
bewijsstukken (zoals bijvoorbeeld folders, uitnodigingen, brochures, programma’s, affiches,
verslagen, persartikels, een aanwezigheidslijst…). Deze bewijsstukken dienen mee overgemaakt te
worden samen met het inlichtingenblad. Enkel de bewezen uitgaven komen in aanmerking voor
subsidie. De subsidie kan dus nooit hoger zijn dan het uitgegeven bedrag door de organisatie.
Huurgelden van gemeentelijke infrastructuur en uitgaven i.v.m. catering komen niet in aanmerking.
Artikel 9
De binnengeleverde aanvraagformulieren, inlichtingenbladen en bewijsstukken worden gecontroleerd
door de administratie cultuur, waar ook het puntentotaal wordt berekend.
De punten en de corresponderende bedragen worden vastgesteld.
Artikel 10

Bij opgave van activiteiten die niet rechtstreeks in één der rubrieken zijn onder te brengen, kan de
administratie cultuur oordelen in welke rubriek deze activiteiten thuishoren.
Artikel 11
Indien een activiteit wordt georganiseerd in kader van een jubileumviering (veelvoud van 10) wordt
het puntenaantal verdubbeld, mits de activiteit ook openstaat voor niet-leden.
Artikel 12
Wanneer de aanvrager een erkende Kortenbergse vereniging voor amateurkunsten (= VAK) laat
optreden geldt er een vaste tegemoetkoming. De duur van het optreden en het aantal personen zijn hier
bepalend.

Minder dan 1u
1u of langer

Minder dan 15
muzikanten/zangers/acteurs
120 €
200 €

15 of meer
muzikanten/zangers/acteurs
175 €
300 €

Artikel 13
Activiteiten komen alleen in aanmerking voor subsidiering wanneer ze in Kortenberg plaatsvinden.
III. SLOT- EN OPHEFFINGSBEPALINGEN
Artikel 14:
Dit reglement kan jaarlijks worden aangepast.

BASISTOELAGE
Voor de basistoelage wordt jaarlijks 6500 euro voorzien.
MEER KORTENBERGSE CULTUURVERENIGINGEN ZIJN DOOR DE GEMEENTE ERKEND
De cultuurvereniging is door de gemeente erkend (zie voorwaarden erkenningsreglement).
 Elke erkende cultuurvereniging ontvangt 70 euro.
MEER KORTENBERGSE CULTUURVERENIGINGEN ZIJN LID VAN DE CULTUURRAAD
De cultuurvereniging neemt deel aan minstens 2 van de 4 cultuurraden per jaar.
 De cultuurvereniging ontvangt 10 euro indien hij 2 van de 4 cultuurraden per jaar
bijwoont. De aanwezigheidslijst geldt als bewijs. Alleen de effectieve aanwezigheid
(slechts één afgevaardigde per vereniging) van de vereniging komt in aanmerking, dus
geen verontschuldigingen
MEER KORTENBERGSE CULTUURVERENIGINGEN HEBBEN EEN UITGEWERKT
COMMUNICATIEBELEID ZODAT INFORMATIE OVER KORTENBERGSE
CULTUURVERENIGINGEN EENVOUDIGER TE VINDEN IS
De cultuurvereniging heeft een duidelijk communicatiebeleid.
 Indien de cultuurvereniging een actuele webstek heeft, ontvangt deze 20 euro.
 Een website, blog of ander online initiatief dat gedurende het volledige werkjaar online heeft
gestaan en dat promotie heeft gemaakt voor activiteiten die in Kortenberg zijn doorgegaan.
Koepelinitiatieven komen niet in aanmerking. De Kortenbergse vereniging dient over een eigen
URL te beschikken. Een pagina op de gemeentelijke verenigingengids komt ook in aanmerking.

 Indien de cultuurvereniging een (al dan niet elektronisch) clubblad en/of nieuwsbrief
heeft, ontvangt deze 20 euro.
MEER KORTENBERGSE CULTUURVERENIGINGEN BIEDEN EEN KWALITATIEF
VAKANTIEAANBOD AAN VOOR KINDEREN. HET AANBOD IS EIGEN AAN DE WERKING
VAN DE VERENIGING
De cultuurvereniging organiseert een meerdaags jeugdkamp tijdens de schoolvakanties, dat openstaat
voor inwoners van Kortenberg – dus ook voor niet-leden van de vereniging.
 De cultuurvereniging ontvangt per georganiseerd jeugdkamp (tot 18 jaar) 30 euro/dag. Een
deelnemerslijst met namen en geboortedata geldt als bewijs.
MEER KORTENBERGSE CULTUURVERENIGINGEN VOORZIEN EEN VOORDEELTARIEF
VOOR FINANCIEEL KANSARMEN
De cultuurvereniging biedt een voordeeltarief aan voor financieel kansarmen. Dit voordeeltarief dient
aantoonbaar te zijn.
 De cultuurvereniging ontvangt hiervoor 10 euro.
MEER KORTENBERGSE CULTUURVERENIGINGEN HEBBEN RECHTSPERSOONLIJKHEID
De cultuurvereniging heeft een verenigingsstructuur met rechtspersoonlijkheid.
 Elke cultuurvereniging met rechtspersoonlijkheid ontvangt 20 euro.

WERKINGSSUBSIDIES
Voor de werkingssubsidie wordt jaarlijks 17 000 euro voorzien.
CAT. 1: EIGEN OPTREDENS - 7000 EURO
De vereniging organiseert zelf een publieke voorstelling van toneel, muziek, literatuur, dans, kortom
podiumkunsten, of een tentoonstelling of film gerealiseerd en verzorgd door de eigen vereniging. Deze
voorstelling is de hoofdactiviteit, dus een op zich staande activiteit.
Per voorstelling/tentoonstelling/film
Per reeks van eenzelfde productie

6 punten
7 punten

Opgelet:
- openstellen van 1 eigen tentoonstelling = 1 activiteit = 1 x 6 punten, ongeacht het aantal
tentoonstellingsdagen
- maken van 1 film in eigen beheer = 1 activiteit = 1 x 6 punten, ongeacht het aantal
vertoningen
CAT. 2: VORMINGSACTIVITEITEN - 2000 EURO
De vereniging organiseert zelf educatieve, informatieve en/of vormende activiteiten vb. discussieavonden, voordrachten, workshops, debatten, natuurexploraties,… begeleid door een betaalde spreker,
inleider of gids. Deze activiteiten worden open gecommuniceerd en staat open voor leden én nietleden.
Per activiteit
Per cyclus (min. 2 lessen binnen hetzelfde, afgebakende thema)

3 punten
4 punten

Opgelet:
- Enkel activiteiten die in Kortenberg plaatsvonden komen in aanmerking
- Let hier extra op dat enkel activiteiten waar uw vereniging een duidelijke actieve inbreng in
de organisatie heeft, ingevuld mogen worden. Dit geldt bijvoorbeeld niet voor activiteiten van
andere verenigingen waarvoor uw vereniging enkel mee promotie maakt of waarop ze
aanwezig is.
CAT. 3: ORGANISEREN PODIUMAANBOD - 6500 EURO
De vereniging organiseert zelf:
a. Voorstellingen (door derden opgevoerd) als hoofdactiviteit
Uitkoopsom tussen 0 – 249 €: 8 punten
Uitkoopsom tussen 250 – 500 €: 10 punten
Uitkoopsom 500 € <: 12 punten
b. Voorstellingen (door derden opgevoerd) als deelactiviteit
Door professionelen
Door andere erkende cultuurvereniging met 15 of meer optredende leden
Door andere erkende cultuurvereniging met minder dan 15 optredende leden
c. Vertonen van een gehuurde film als hoofdactiviteit

6 punten
4 punten
2 punten

2 punten

Opgelet:
- opluisteren misviering: kan enkel opgenomen worden bij uitzonderlijke vieringen met een
speciaal programma (programma per uitvoering toevoegen als bewijsstuk)
CAT. 4: LESSEN ACTIEVE KUNSTBEOEFENING - 1500 EURO
De vereniging organiseert zelf lessen muziek, beeldende kunst, theater, dans, film…, m.a.w. actieve
kunstbeoefening onder leiding van een betaalde deskundige voor de jeugd (-18 jaar).
Het aantal punten wordt berekend op basis van onderstaande formule:
A.
B.

Aantal leerlingen die les volgen
Aantal uren les per leerling, op jaarbasis

Totaal aantal gepresteerde uren les (A x B)
-

Tussen 300 en 800 uur per jaar: 1 punt
Tussen 800 en 1300 uur per jaar: 2 punten
Tussen 1300 en 1800: 3 punten
> 1800: 4 punten

Bewijsstukken:
Leerlingenlijst van de -18-jarigen
Overzicht van de lesmomenten aan -18-jarigen + duurtijd van deze lessen
Betalingsbewijzen (rekeninguittreksel) aan de docenten
485
- 1 cultuur
- 1 cultuurraad
- 1 financiën

7.

Interlokale vereniging voor drugs- en alcoholpreventie Haacht-Kampenhout-KeerbergenKortenberg – Ter kennisgeving huishoudelijk reglement H3K

Gelet op de interlokale vereniging drugs- en alcoholpreventie H3K van de gemeenten Haacht,
Kampenhout, Keerbergen en Kortenberg;
Overwegende dat het huishoudelijk reglement van de interlokale vereniging drugs- en
alcoholpreventie HaKeKo niet meer conform is aan de nieuwe interlokale vereniging drugs- en
alcoholpreventie H3K;
Gelet op de wijziging van het huishoudelijk reglement tijdens het beheerscomité van de interlokale
vereniging drugs- en alcoholpreventie H3K in vergadering van 10 februari 2016;
Besluit:
Artikel 1: Het huishoudelijk reglement van de interlokale vereniging drugs- en alcoholpreventie H3K
wordt ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd. Het huishoudelijk reglement werd als volgt
opgesteld:
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
VAN DE INTERGEMEENTELIJKE PREVENTIEDIENST
H3K
HOOFDSTUK 1 – DE DOELSTELLING VAN DE VERENIGING
Artikel 1 – de vereniging heeft tot doel om, in het kader van gezondheidsbevordering, de
bevolking van de deelnemende gemeenten verantwoord te leren omgaan met middelengebruik
(drugs en alcohol) in de ruimste zin van het woord en hulp te bieden bij problemen als gevolg
van gebruik.
a. Deze doelstelling vertrekt vanuit de realiteit van het drug- en alcoholgebruik. Meer dan ooit
leven we in een' drugtaking society'. Onze prestatiegerichte samenleving biedt voor elke vorm van
onlust (vermoeidheid, stress, psychische problemen…) meerdere legale en illegale middelen ter
compensatie.
b. De intergemeentelijke preventiedienst ziet drugs en alcohol als een ruime groep van middelen die
het menselijk centraal zenuwstelsel beïnvloeden, en dus de emoties, het gedrag en/of het
bewustzijn. We bedoelen alle roesverwekkende producten, zowel de illegale als de wettelijk
toegestane en cultureel en maatschappelijk aanvaarde middelen. Dit gaat ook over attitudes die
schadelijk zijn voor de persoonlijke en maatschappelijke gezondheid - zowel psychisch als fysisch
- zoals medicatiemisbruik, gokverslaving…
c. We beogen dus mensen te behoeden voor en weerbaar te maken in hun omgang met
genotsmiddelen en hen te responsabiliseren. Dit betekent dat er in de preventie aan de bevolking
een boodschap gegeven wordt van ontrading, sensibilisering en verantwoord gebruik. Dit gebeurt
door het geven van correcte en objectieve info.
d. Eens mensen toch gebruiker worden en daardoor regels overtreden, wordt er binnen de
vroeginterventie gezocht naar het opnieuw laten aansluiting vinden van de gebruiker met de
omgeving. Het is een bewuste keuze om gebruikers niet uit te sluiten : we wensen gebruik niet
moreel beoordelend te benaderen, maar objectief en welzijnsbevorderend. Respect is een
sleutelwoord in het werken met de doelgroep: een positieve insteek wordt gehanteerd bij het
zoeken naar oplossingen en alternatieven, waarbij de gebruiker opnieuw aansluiting kan vinden bij
de samenleving, met respect voor de maatschappelijke regels.
e. Het bereiken van een werkelijke en duurzame gedragsverandering is een werk van lange adem.
Problemen door middelengebruik ontstaan door een samenspel van vele factoren en manifesteren
zich op evenzovele terreinen. Een drug- en alcoholbeleid in een regio dient dan ook
samenwerking te stimuleren en te onderhouden tussen alle partners en sectoren, op een positieve

en volgehouden manier, met inspraak van deze sectoren in het beleid. Het instrument daarbij is
het lokaal intersectoraal drugoverleg.
HOOFDSTUK 2 – DE BELEIDSORGANEN
Artikel 2 – de basis van de intergemeentelijke preventiedienst wordt gevormd door de statuten van de
interlokale vereniging.
Artikel 3 – het huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement kan met twee derden van de uitgebrachte stemmen in het beheerscomité
aangepast worden.
Artikel 4 – het beheerscomité
a. De leden van het beheerscomité zijn de vertegenwoordigers van elke participerende gemeente,
zoals aangeduid in hun gemeenteraad :
Tom Van der Auwera, schepen Haacht, voorzitter van het beheerscomité
Bernard Lemaitre, gemeenteraadslid Haacht
Edith Grauwels, schepen Kampenhout
Greet Willems, schepen Kampenhout
Inge Anno, schepen Keerbergen
Liliane Goyvaerts, schepen Keerbergen
Kristien Goeminne, schepen Kortenberg
Melody Debaetselier, gemeenteraadslid Kortenberg
b. Elke gemeente heeft ook een plaatsvervanger aangeduid die in vervanging van de
vertegenwoordiger een gelijkwaardig stemrecht heeft :
Luc De Bie, gemeenteraadslid Haacht
Marleen Van de Wiele, schepen Kampenhout
Maria Verschoren, gemeenteraadslid Keerbergen
Jana Nevens, gemeenteraadslid Kortenberg
c. In het beheerscomité zetelen eveneens, maar zonder stemrecht :
 De aangestelde preventiewerker van de interlokale vereniging
 De coördinator middelengebruik van de provincie Vlaams-Brabant : Rudi Reyners
 …
d. frequentie van vergaderen : het beheerscomité vergadert 2 maal per jaar (wettelijk minimum 2x),
ongeveer elk kwartaal. Er kunnen extra vergaderingen bijeengeroepen worden zoals beschreven in de
statuten.
HOOFDSTUK 3 – DE ONDERSTEUNINGSKANALEN
Artikel 5 – ondersteuning vanuit het provinciale netwerk
De preventiewerker participeert actief aan
 De overlegstructuren van de provincie, met name het netwerk van het Provinciaal
Preventieplatform Middelengebruik, zodat de werking ingebed is in het grotere geheel
(arrondissement, provincie, Vlaams beleid, federaal beleid).
 De coaching en de intervisie, aangeboden door de provincie Vlaams-Brabant in het kader van
dit project.
Artikel 6 – ondersteuning vanuit intergemeentelijk lokaal sociaal beleid
De preventiewerker engageert een groep betrokken partners rondom zich die hem/haar van dichtbij
ondersteunen in de concretisering van de dienst. De preventiewerker is trekker van dit overleg.

Bij de werkvorm ‘vroeginterventie’ worden de regels van het beroepsgeheim gevolgd. De interlokale
vereniging zorgt er dan ook voor dat de preventiewerker aan vroeginterventie kan doen binnen een
neutrale en discrete infrastructuur.
HOOFDSTUK 4 – DE FINANCIERING
Artikel 7 – financiële bijdrage
a. de gemeenten Haacht, Kampenhout, Keerbergen en Kortenberg verbinden zich ertoe om jaarlijks
een vaste bijdrage te betalen in het kader van de intergemeentelijke preventiedienst. Dit bedrag is
jaarlijks aanpasbaar bij de vastlegging van de begroting.
b. De gemeente Haacht ontvangt als beherende gemeente alle middelen (bijdrage van de
deelnemende gemeenten en provinciale subsidie).
c. De gemeente Haacht staat als beherende gemeente in voor alle kosten.
Aldus op datum van 10 februari 2016 te Haacht en opgemaakt in 4 exemplaren waarvan elke
deelnemende gemeente een exemplaar ontvangt.

Namens de gemeente Haacht:
De gemeentesecretaris

Luc Van Rillaer

de burgemeester

Steven Swiggers

Namens de gemeente Kampenhout:
De gemeentesecretaris

de burgemeester

Dominique Coucke

Kris Leaerts

Namens de gemeente Keerbergen:
De gemeentesecretaris

de burgemeester

Wilfried Haesendonck

Dominick Vansevenant

Namens de gemeente Kortenberg:
De gemeentesecretaris

de burgemeester

Paul Lebrun

Chris Taes

580.6
- 1 dienst VT
- 1 drugs- en alcoholpreventie

8.

Reglement houdende het verlenen van vergunningen voor doorgang langs de Minneveldstraat

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 5 september 2015 waarin het aanwenden van ANPRcamera’s voor verkeerskundige doeleinden positief geadviseerd werd;
Gelet op het aanvullend politiereglement d.d. 20 november 2015 betreffende de Minneveldstraat:
toegang onderworpen aan een vergunningsplicht op werkdagen tussen 07.00 u en 09.30 u;
Overwegende dat het past bij reglement de wijze van het toekennen van een vergunning voor
doorgang in de Minneveldstraat vast te stellen;
Overwegende de bespreking in het mobiliteitsoverleg van 21 maart 2016;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Marinus van Greuningen,
Adelia Vandeven.
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Mia Brumagne, Silke Cuypers.
Besluit: Met 21 stemmen voor en 3 onthoudingen
Artikel 1: Het reglement voor het toekennen van vergunningen, dat integraal deel uitmaakt van dit
besluit, wordt goedgekeurd.
REGLEMENT
Artikel 1: Doelstelling
De doelstelling is om het doorgaand verkeer dat via de Minneveldstraat rijdt en via het centrum van
Kortenberg op een verder gelegen bestemming wenst te geraken, te weren tijdens de ochtendspits.
Bijkomend wordt door het verlenen van een vergunning aan mensen die een bestemming hebben in
het centrum van Kortenberg, de Kerkstraat ontlast.
Artikel 2: Definities
2.1 Permanente vergunning
Een vergunning die blijft gelden zolang aan de toepassingsvoorwaarden voor het bekomen van een
vergunning wordt voldaan, en voor zover de toepassingsvoorwaarden in dit reglement reiken.

2.2 Tijdelijke vergunning
Een vergunning die enkel geldig is voor een bepaalde tijd. De duur wordt bepaald door de
vergunningsverlener en is afhankelijk van de termijn waarbinnen het gebruik van de Minneveldstraat
om op de bestemming te komen gemotiveerd wordt volgens de bepalingen in dit reglement.
2.3 Dagontheffing
Een vergunning die slechts de dag zelf geldig is.
2.4 Vergunninghouder
Elkeen die beschikt over een geldige vergunning, afgeleverd conform dit reglement alsook diegenen
die conform dit reglement vrijgesteld zijn van het verkrijgen van een vergunning.
2.5 Werkdag
Het geheel van alle kalenderdagen met uitsluiting van zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen.
2.6 Fietsers
Onder fietsers dient te worden verstaan: elkeen die zich door middel van een rijwiel voortbeweegt
2.7 Rijwiel
Voor de definitie van “rijwiel” wordt verwezen naar art. 2.15.1 van het KB van 1 december 1975
houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare
weg (hierna: Wegcode): “elk voertuig met twee of meer wielen, dat wordt voortbewogen door middel
van pedalen of van handgrepen door één of meer van de gebruikers en niet met een motor is uitgerust,
zoals een fiets, een driewieler of een vierwieler.
De bevestiging van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van maximaal 0,25
kW, waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en tenslotte wordt onderbroken wanneer het
voertuig een snelheid van 25 km/u bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen, brengt
geen wijziging in de classificatie als rijwiel.
Het niet bereden rijwiel wordt niet als voertuig beschouwd.”
2.8 Voetganger:
Voor de definitie van “voetganger” wordt verwezen naar art. 2.46 van de Wegcode: een persoon die
zich te voet verplaatst. De personen die een kruiwagen, een kinderwagen, een ziekenwagen of enig
ander voertuig zonder motor dat geen bredere dan de voor de voetgangers vereiste ruimte nodig heeft,
aan de hand leiden en de personen die een fiets of een tweewielige bromfiets aan de hand leiden,
worden gelijkgesteld met voetgangers.
2.9: Gemotoriseerd verkeer
Voor de definitie van “gemotoriseerd verkeer” wordt verwezen naar art. 2.16 van de Wegcode: elk
voertuig uitgerust met een motor, bestemd om op eigen kracht te rijden.
2.10 Systeembeheerder
De beheerder van de administratieve module van de software rond de vergunningen. In deze software
zitten de gegevens van de nummerplaten die toegang hebben tot de Minneveldstraat. De aanvragen
moeten gericht worden aan de systeembeheerder bij dienst grondgebiedszaken.
2.11 Aanvraagformulier
Het formulier dat gebruikt dient te worden voor het aanvragen van een vergunning.
2.12 Mindermobielencentrale
De mindermobielencentrale is een dienstverlening verstrekt vanuit het OCMW waarop ouderen met
een mobiliteitsbeperking en die af en toe vervoer nodig hebben, een beroep kunnen doen.
2.13 Lijkwagens
Voor de definitie van “lijkwagen” wordt verwezen naar art. 71 van de Wegcode: elk motorvoertuig
van de categorie M dat bestemd is voor het vervoer van overledenen en hiertoe een speciale uitrusting
heeft.
2.14 Bewoner
De persoon die gedomicilieerd is op het betreffende adres.
2.15 Ondernemer
Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft,
alsmede zijn verenigingen
2.16 Hoogdringendheid
Alle spoedeisende omstandigheden die het onmogelijk of minstens uiterst moeilijk maken om
voorafgaandelijk aan het betreden van de Minneveldstraat een vergunning te bekomen.

2.17 Overmacht
Overmacht is een onvoorzienbare en niet afwendbare gebeurtenis, waardoor het onmogelijk is om
voorafgaandelijk een vergunning te verkrijgen.
Artikel 3: Principe
3.1 Het verbod in de Minneveldstraat wordt kenbaar gemaakt door de wettelijke signalisatie zoals
werd vastgesteld in het aanvullend politiereglement d.d. 20 november 2015. Bijkomend werden
vooraankondigingen geplaatst en wordt het afslagverbod aangeduid. Ter hoogte van de
Minneveldstraat x Prinsendreef wordt eveneens signalisatie links voorzien om de aandacht optimaal
op de signalisatie te vestigen. Onderborden met het opschrift “doorrijden = boete” werden ook
voorzien.
3.2 Controle van de toegang voor vergunninghouders gebeurt door middel van camera’s met
nummerplaatherkenning op weekdagen binnen het tijdsvenster van 07.00 u tot 09.30 u.
De camera is geplaatst naast het huisnr. 191. De nummerplaten van de voertuigen die de
Minneveldstraat inrijden, worden gescand. Het softwaresysteem controleert automatisch of de
gescande nummerplaten al dan niet op de whitelist staan. Nummerplaten die niet op de whitelist staan,
geven een ‘hit’ en komen in de lijst van de overtreders.
Aan voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en hulpdiensten wordt een permanente toegang verleend.
Artikel 4: Aanvraagprocedure
Vergunningen dienen steeds drie werkdagen op voorhand te worden aangevraagd.
Enkel in gevallen van hoogdringendheid of overmacht en in de gevallen opgesomd in artikel 6.1 kan
binnen de 24 u een onvergunde situatie geregulariseerd worden.
Behoudens de reeds geregulariseerde bewoners, die over een login beschikken, en hun bezoekers, die
via de bewoners een tijdelijke vergunning kunnen ontvangen, het OCMW, de brandweer, de politie en
de stadsdiensten, zal een vergunning dienen aangevraagd te worden via een gestandaardiseerd
formulier
Dit formulier is terug te vinden op de webstek www.kortenberg.be/mobiliteit/ANPR .
Voor het aanvragen van de vergunning dient het aanvraagformulier online ingevuld te worden en op
de knop ‘verzenden’ te drukken. Enkel wanneer minstens de invulvakken met een rode ster ingevuld
zijn, wordt het formulier verzonden en krijgt de aanvrager een eerste automatische bevestiging. In dat
geval wordt de aanvraag ook gelogd.
Aan het loket: Administratief Centrum, Dienst Grondgebiedszaken, De Walsplein 30, 3070
Kortenberg. Dit loket zal open zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 u tot 12.00 u en
bijkomend op woensdag van 13.00 u tot 16.00 u.
De beslissing omtrent het verlenen van de vergunning wordt genomen uiterlijk drie werkdagen na de
aanvraag bij de dienst grondgebiedszaken.
De beslissing wordt ter kennis gebracht per e-mail. Bij het ontbreken van een e-mailadres wordt de
beslissing schriftelijk overgemaakt.
Indien er geen beslissing werd genomen binnen de vijf werkdagen na het indienen van de aanvraag
wordt de vergunning geacht te zijn verleend. Na deze vijf werkdagen kan een schriftelijk antwoord,
hetzij per e-mail, hetzij per brief, deze beslissing herroepen.
De beslissing bestaat minstens uit een uittreksel uit de vergunningenlijst. Bij verzending per e-mail is
dit een schermafbeelding, bij verzending per post is dit een afgeprint exemplaar uit de software.
Artikel 5: Toegang tot de Minneveldstraat
De Minneveldstraat zal op werkdagen tussen 07.00 u en 09.30 u behoudens de uitzonderingen zoals in
dit reglement beschreven, enkel voor gemotoriseerd verkeer toegankelijk zijn wanneer men in het
bezit is van de vereiste vergunning of wanneer zij onder de categorieën vallen die permanent toegang
krijgen tot het autoluwe gebied zonder vergunning.
Een vergunning zal enkel en alleen verkregen worden als aan de toepassingsvoorwaarden van dit
reglement wordt voldaan.
5.1 Permanente toegang zonder vergunning tot de Minneveldstraat
Er wordt aan een beperkt aantal gebruikers toegang verleend zonder vergunning. Hierna worden de
categorieën opgesomd aan wie permanent toegang verleend wordt zonder vergunning.

a. Fietsers en voetgangers
Fietsers en voetgangers hebben toegang tot de Minneveldstraat zonder dat zij over een vergunning
dienen te beschikken.
b. Hulpdiensten: brandweer, politie en ziekenwagens
De hulpdiensten, zijnde brandweer, politie en ziekenwagen, dienen geen vergunning te kunnen
voorleggen om toegang te krijgen tot de Minneveldstraat.
c. Paard, kar en koets
Deze vervoersmiddelen hebben onbeperkt de toegang tot de Minneveldstraat zonder dat zij over
een vergunning dienen te beschikken
5.2 Permanente toegang mits vergunning tot de Minneveldstraat
De bewoners van de Minneveldstraat en de ondernemers die er gevestigd zijn, krijgen een login per
huisadres nadat zij een aanvraagformulier hebben ingevuld en een bevestiging hebben ontvangen. Zij
kunnen de eigen nummerplaten beheren en hun bezoekers regulariseren. Per huisadres worden drie
soorten vergunningen voorzien:
- Bewoner: standaard kunnen maximaal twee nummerplaten ingevoerd worden. Wanneer kan
aangetoond worden dat er meerdere wagens op dit huisadres zijn ingeschreven, kan dit aantal
opgetrokken worden.
- Bezoeker: standaard kunnen maximaal drie nummerplaten voor bezoekers ingevoerd worden.
Deze bezoekers hebben een regelmatige bestemming op het huisadres. Het aantal kan
opgetrokken worden mits voldoende motivering. Toch zal er eerst nagekeken worden of een
andere nummerplaat inactief gemaakt of gewist kan worden vooraleer dit maximum op te
trekken.
- Uitzonderlijke dagtoelating: standaard kunnen maximaal drie nummerplaten een
uitzonderlijke dagtoelating krijgen. De nummerplaat van een eenmalige bezoeker wordt voor
de dag van zijn bezoek ingevoerd tot uiterlijk 24 uur na het bezoek. Het aantal kan
opgetrokken worden mits voldoende motivering. Toch zal er eerst nagekeken worden of een
andere nummerplaat inactief gemaakt of gewist kan worden vooraleer dit maximum op te
trekken. De uitzonderlijke dagtoelating moet minstens vijf werkdagen in het systeem op actief
blijven staan.
Voor een limitatieve lijst van diensten wordt er een permanente vergunning verleend op voorwaarde
dat deze voorafgaandelijk wordt aangevraagd. Deze diensten zijn de volgende:
a. Ecowerf
Dit bedrijf staat in voor het afvalbeheer van de gemeente Kortenberg. Om een permanente
vergunning te krijgen dienen zij de nummerplaten van de voertuigen die nodig zijn voor de
dienstverlening via het aanvraagformulier aan de systeembeheerder door te geven.
b. Zorgverleners
Aan volgende zorgverleners wordt een permanente vergunning verleend, mits voorafgaandelijk
een aanvraag wordt ingediend en mits aangetoond kan worden dat hun werkgebied in Kortenberg
ligt, in de Minneveldstraat of in de directe omgeving ervan:
 Diensten van het OCMW
 Vervoer van minder mobiele personen
 Thuisverpleging en familiale medische ondersteuning
 Dokters, apothekers, kinesisten, vroedvrouwen
De zorgverlener dient een medisch of paramedisch beroep uit te oefenen waarvoor huisbezoeken
in de Minneveldstraat of in de onmiddellijke omgeving ervan noodzakelijk zijn en in het bezit te
zijn van een motorvoertuig dat ingeschreven is op naam van de natuurlijke persoon of
rechtspersoon en dat gebruikt wordt om genoemde huisbezoeken af te leggen.
c. Lijkwagens
Voor lijkwagens dient voorafgaandelijk bij de systeembeheerder via het aanvraagformulier een
vergunning worden aangevraagd
d. Gemeentediensten
De gemeentediensten krijgen permanent toegang tot dit gebied mits een verzoek om vergunning.
Het is aan de gemeentediensten om de nummerplaten van haar dienstvoertuigen in te geven.

e. Postlediging
De voertuigen die instaan voor het ledigen van de postbussen en het bezorgen van pakketten,
hebben permanent toegang tot dit gebied mits voorafgaandelijk om vergunning werd verzocht.
f. Taxi’s in het bezit van een vergunning conform artikel 25 van het decreet van 20 april
2001 (BS 21 augustus 2001)
Taxi’s die over een vergunning beschikken zoals bepaald in artikel 25 van het decreet van 20 april
2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer op de weg, hebben recht om de
Minneveldstraat binnen te rijden zonder dat zij een vergunning dienen aan te vragen.
g. Interventiediensten van nutsmaatschappijen
Interventiediensten van nutsmaatschappijen krijgen een permanente toegang tot de
Minneveldstraat mits voorafgaandelijk om een vergunning werd verzocht.
h. Depannage
Bedrijven die instaan voor het depanneren en slepen van voertuigen, krijgen een vergunning mits
hier voorafgaandelijk om werd verzocht.
i. Handelaars en ondernemers met hun zaak in de Minneveldstraat of de onmiddellijke
omgeving ervan
Handelaars en ondernemers wiens zaak zich in de Minneveldstraat of in de onmiddellijke
omgeving ervan bevindt, krijgen toegang tot de Minneveldstraat mits voorafgaandelijke aanvraag
via het aanvraagformulier.
De toegang tot de Minneveldstraat versoepelen van een permanente uitzondering voor plaatselijk
verkeer naar permanente doorgang met enkel een beperking tijdens de ochtendspits werd ook
ingesteld als milderende maatregel na het invoeren van enkelrichtingsverkeer in de Karterstraat.
Zoniet zou de eerste toegang tot het centrum van Kortenberg de Kerkstraat zijn. Deze straat is niet
geschikt om al het verkeer op te vangen dat zich tijdens de ochtendspits een toegang wil
verschaffen tot het centrum van Kortenberg omdat het er een bestemming heeft. Om die reden
wordt aan wie een frequente bestemming heeft in het centrum van Kortenberg, ook een
vergunning verleend na een gemotiveerde aanvraag.
Volgende bestemmingen komen in aanmerking voor het verlenen van een vergunning mits ze op
regelmatige basis bezocht worden tijdens de ochtendspits:
a. OC Berkenhof
b. School De Regenboog
c. Abdij
d. GC Colomba
e. Administratief Centrum
f. Politiehuis
De systeembeheerder behoudt zich het recht voor de motivering af te toetsen bij de instantie die
als bestemming opgegeven wordt.
Voor permanente vergunningen zal er jaarlijks nagekeken worden of er nog steeds beantwoord
wordt aan de voorwaarden.
5.3 Tijdelijke toegang mits vergunning
a. Nutsmaatschappijen
Nutsmaatschappijen die ingevolge een werf, hetzij op het openbaar domein hetzij privatief, in de
Minneveldstraat of in de onmiddellijke omgeving ervan doorheen de Minneveldstraat rijden,
kunnen een vergunning verkrijgen voor de periode die nodig is om het werk te voltooien. De
aanvraag moet vooraf gebeuren.
b. Verhuizingen, verbouwingen, algemene werken in huis, nieuwbouwen, leveringen aan
huis
Voor deze werken kan een vergunning worden verleend voor de duur van de werken door een
aanvraagformulier in te vullen.
De inwoners van de Minneveldstraat kunnen via hun webomgeving de nummerplaat van de firma
ingeven. Voor één dag kan dat in het tabblad dagontheffingen, voor meerdere dagen kan dat in het
tabblad bezoeker.
Wanneer kan aangetoond worden dat meerdere bedrijfswagens op de werf aanwezig dienen te zijn
tussen 07.00 u en 09.30 u, kan de leidende firma de nodige aanvraagformulieren invullen om voor
de nummerplaten van de aannemers en onderaannemers de vergunningen aan te vragen.

6. Uitzonderingen op de plicht om een voorafgaandelijke vergunning aan te vragen
6.1 Hoogdringendheid of overmacht
De vergunning om de Minneveldstraat te betreden dient steeds voorafgaandelijk aangevraagd te
worden.
Wanneer wegens hoogdringendheid of overmacht niet voorafgaandelijk om een vergunning kon
worden verzocht, dan kan het onregelmatig betreden van de Minneveldstraat binnen de 24 uren
geregulariseerd worden.
Voor de gevallen die reeds op basis van dit reglement recht hebben op een vergunning maar
waarbij het onmogelijk is om op voorhand de nummerplaten te kennen, kunnen hun vergunning
alsnog via de regularisatiemethode aanvragen.
De regularisatie dient te gebeuren bij de systeembeheerder en gebeurt door middel van het
invullen van het aanvraagformulier “regularisatieaanvraag”.
In dit formulier zal de hoogdringendheid of de overmachtssituatie gemotiveerd dienen te worden
en de bewijsstukken te worden bijgevoegd.
Nalatigheid wordt niet aanvaard als hoogdringendheid of overmacht.
6.2 Medische kabinetten met een praktijk in de Minneveldstraat
Medische kabinetten met een praktijk in de Minneveldstraat, zullen via een login die hen wordt
toegekend dagelijks de nummerplaten van hun cliënten kunnen regulariseren door hen een
dagtoelating te geven. Enkel de nummerplaten van de cliënten die tussen 07.00 u en 09.30 u
langskomen, moeten geregulariseerd worden.
6.3 Ontnemen van het recht tot regularisatie
Indien meermaals wordt vastgesteld dat men de afspraken voor de termijn van de
regularisatieperiode niet respecteert of indien misbruik gemaakt wordt van de mogelijkheid
nummerplaten te regulariseren, kan de burgemeester beslissen om het recht tot aanvraag tot
regularisatie te ontnemen.
7. Sanctionering
Er zal een boete van 55 euro opgelegd worden.
8. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt onverwijld in werking.
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9.

Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de
verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatische werkende toestellen

Gelet op de artikelen 119bis, 123 en 135, §2, van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en
het model van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen
betreffende verkeersbord C 3 en F 103 uitsluitend vastgesteld door automatisch werkende toestellen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven

- onthouden zich: Silke Cuypers.
Besluit: Met 23 stemmen voor en 1 onthouding
Enig artikel: De bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende
de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatische werkende toestellen, die integraal deel
uitmaakt van dit besluit, wordt goedgekeurd.
Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de
verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatische werkende toestellen.
Afdeling 1: Algemene bepalingen
Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied
Artikel 1. Deze verordening is van toepassing op elke meerderjarige natuurlijke persoon of
rechtspersoon die zich op het grondgebied van de gemeente Kortenberg bevindt.
Hoofdstuk 2. Definities
Voor de toepassing van de bepalingen van deze verordening wordt verstaan onder :
Artikel 2.1. "Rijbaan" : het deel van de openbare weg dat voor het voertuigenverkeer in het
algemeen is ingericht.
Artikel 2.2. "Rijstrook" : elk deel van een rijbaan die in haar langsrichting verdeeld is door:
a) één of meer witte doorlopende of onderbroken strepen. Deze strepen mogen beter zichtbaar
gemaakt worden door retro-reflecterende middelen;
b) voorlopige markeringen die bestaan uit :
- hetzij oranje doorlopende of onderbroken strepen;
- hetzij doorlopende of onderbroken strepen gevormd door oranje spijkers.
Artikel 2.3. "Autoweg" : de openbare weg waarvan het begin aangeduid is met het verkeersbord F9
en het einde met het verkeersbord F11.

F9
F11
Artikel 2.4. "Fietspad" : het deel van de openbare weg dat voor het verkeer van fietsen en
tweewielige bromfietsen klasse A is voorbehouden door de verkeersborden D7, D9 of door de
wegmarkeringen bedoeld in artikel 74 van het KB van 1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer.
Het fietspad maakt geen deel uit van de rijbaan.

D7
D9
Artikel 2.5. "Kruispunt" : de plaats waar twee of meer openbare wegen samenlopen.
Artikel 2.6. "Overweg" : de gehele of gedeeltelijke kruising van een openbare weg door een of meer
buiten de rijbaan aangelegde sporen.
Artikel 2.7. "Bebouwde kom" : een gebied met bebouwing en waarvan de invalswegen aangeduid
zijn met de verkeersborden F1, F1a of F1b, en de uitvalswegen met de verkeersborden F3, F3a of F3b.

F1

F3
Artikel 2.8. "Bestuurder": al wie een voertuig bestuurt of trek-, last- en rijdieren of vee geleidt of
bewaakt.
Artikel 2.9. "Voertuig": elk middel van vervoer te land, alsmede alle verrijdbaar landbouw- of
bedrijfsmaterieel.
Artikel 2.10. "Motorvoertuig": elk voertuig uitgerust met een motor, bestemd om op eigen kracht te
rijden.
Artikel 2.11. "Bromfiets":
1° ofwel een "bromfiets klasse A", dit wil zeggen elk twee- of driewielig voertuig uitgerust met een
motor met inwendige verbranding waarvan de cilinderinhoud ten hoogste 50 cm³ bedraagt, of met een
elektrische motor en dat naar bouw en motorvermogen, op een horizontale weg, niet sneller kan rijden
dan 25 km per uur;
2° ofwel een "bromfiets klasse B", dit wil zeggen :
 elk twee-of driewielig voertuig uitgerust met een motor met inwendige verbranding en
waarvan de cilinderinhoud ten hoogste 50 cm³ bedraagt, of met een elektrische motor en dat
naar bouw en motorvermogen en op een horizontale weg niet sneller kan rijden dan 45 km per
uur, met uitsluiting van de bromfietsen klasse A;
 elk vierwielig voertuig uitgerust met een motor waarvan de cilinderinhoud ten hoogste 50 cm³
bedraagt voor de motoren met elektrische ontsteking of, voor andere typen van motoren, met
een netto-maximumvermogen van ten hoogste 4 kW en dat naar bouw en motorvermogen, op
een horizontale weg, niet sneller kan rijden dan 45 km per uur;
De maximale lege massa van de driewielige bromfietsen is beperkt tot 270 kg; deze van de vierwielige
bromfietsen tot 350 kg; voor de elektrische voertuigen geldt die massa evenwel zonder de batterijen.
De driewielige bromfiets met twee wielen die op dezelfde as zijn gemonteerd en waarvan de afstand
tussen de middens van de contactvlakken van deze wielen met de grond kleiner is dan 0,46 m, wordt
beschouwd als bromfiets met twee wielen.
De niet-bereden tweewielige bromfiets wordt niet als voertuig beschouwd.
Bevestiging van een aanhangwagen aan een bromfiets brengt geen wijziging in de classificatie van dit
voertuig.
De voertuigen bestuurd door personen met een handicap, uitgerust met een motor die niet toelaat zich
sneller dan stapvoets voort te bewegen, worden niet als bromfiets beschouwd.
Artikel 2.12. "Motorfiets": elk tweewielig motorvoertuig met of zonder zijspanwagen en dat niet
beantwoordt aan de bepaling van de bromfiets.
Bevestiging van een aanhangwagen aan een motorfiets brengt geen wijziging in de classificatie van dit
voertuig.
Artikel 2.13. "Auto": elk motorvoertuig, met inbegrip van de trolleybus, dat niet beantwoordt aan de
bepalingen van de bromfiets, van de motorfiets, van de drie- en van de vierwieler met motor.
Artikel 2.14. "Stilstaand voertuig": een voertuig dat niet langer stilstaat dan nodig is voor het in- of
uitstappen van personen of voor het laden of lossen van zaken.
Artikel 2.15. "Geparkeerd voertuig": een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- of
uitstappen van personen of voor het laden of lossen van zaken.

Artikel 2.16. "Aanhangwagen": elk voertuig dat bestemd is om door een ander te worden
voortbewogen.
Artikel 2.17. "Sleep": elke groep voertuigen die aan elkander gekoppeld zijn met het doel door een
en dezelfde kracht te worden voortbewogen.
Artikel 2.18. "Maximale toegelaten massa": de maximale totale massa van het voertuig, bepaald
volgens de weerstand van de onderdelen van het chassis overeenkomstig de voorschriften van het
technisch reglement van de auto's.
Artikel 2.19. "Woonerf" en "erf": één of meer speciaal ingerichte openbare wegen waarvan de
toegangen zijn aangeduid met verkeersborden F12a, en de uitgangen met verkeersborden F12b.
In het "woonerf" overweegt de woonfunctie.
Het "erf" is een zone waarvan de kenmerken overeenstemmen met die van het woonerf, maar waar de
activiteiten verruimd kunnen zijn tot ambacht, handel, toerisme, onderwijs en recreatie.

F12a
F12b
Artikel 2.20. "Voetgangerszone": een of meer openbare wegen waarvan de toegang aangeduid is
met het verkeersbord F103 en de uitgang met het verkeersbord F105.

F103
F105
Artikel 2.21. "Straat": een openbare weg in een bebouwde kom die geheel of gedeeltelijk omgeven
is met bebouwing en met toegangen tot activiteiten langs de weg en die gekenmerkt is door het
gedeeld gebruik van de ruimte door verschillende soorten weggebruikers. De wegen die gelegen zijn
in een zone 30, ofwel in een woonerf of erf, zijn straten.
Artikel 2.22. "Trottoir": het gedeelte van de openbare weg, al dan niet verhoogd aangelegd ten
opzichte van de rijbaan, in ’t bijzonder ingericht voor het verkeer van voetgangers; het trottoir is
verhard en de scheiding ervan met de andere gedeelten van de openbare weg is duidelijk herkenbaar
voor alle weggebruikers.
Het feit dat het verhoogd trottoir over de rijbaan doorloopt, brengt geen wijziging aan zijn
bestemming.
Artikel 2.23. "Gelijkgrondse berm": de ruimte, onderscheiden van het trottoir en het fietspad,
begrepen tussen enerzijds de rijbaan en anderzijds een sloot, een talud, de grenzen van eigendommen,
die zich op hetzelfde hoogteniveau bevindt als de rijbaan en gevolgd mag worden door de
weggebruikers, bepaald onder de voorwaarden van dit besluit.
De gelijkgrondse berm is meestal niet met verhard materiaal aangelegd en moeilijk begaanbaar voor
de voetgangers.
Artikel 2.24. "Verhoogde berm": een ruimte die hoger ligt dan het rijbaanniveau, onderscheiden van
het trottoir en het fietspad, en die tussen deze rijbaan ligt en een sloot, een talud, of grenzen van
eigendommen.
De verhoogde berm is meestal niet met verhard materiaal aangelegd en moeilijk begaanbaar voor
voetgangers.
Artikel 2.25. "Verkeersgeleider": een inrichting die op de rijbaan is aangebracht en die bestemd is
om het voertuigenverkeer te kanaliseren;
de verkeersgeleider bestaat uit een wegmarkering, ofwel uit een verhoging op de rijbaan, ofwel uit
beide elementen samen.
Artikel 2.26. "Middenberm" : elke aanleg in de lengterichting om de rijbanen te scheiden, behalve
wegmarkeringen.
Artikel 2.27. "Weggebruiker" is elke persoon die gebruik maakt van de openbare weg.

Artikel 2.28. "Voetganger" : een persoon die zich te voet verplaatst. De personen die een kruiwagen,
een kinderwagen, een ziekenwagen of enig ander voertuig zonder motor dat geen bredere dan de voor
de voetgangers vereiste ruimte nodig heeft, aan de hand leiden en de personen die een fiets of een
tweewielige bromfiets aan de hand leiden, worden gelijkgesteld met voetgangers.
Artikel 2.29. "Lading", elk goed of materiaal dat door een voertuig wordt vervoerd.
Afdeling 2: Overtredingen van de eerste categorie volgens KB van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie op het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Artikel 3. Binnen de woonerven en de erven is het parkeren verboden, behalve:
- op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere
kleur en waar de letter “P” is aangebracht;
- op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.
Artikel 4. Op de openbare wegen voorzien van verhoogde inrichtingen, die aangekondigd zijn door de
verkeersborden A14 en F87, of die op de kruispunten alleen aangekondigd zijn door de
verkeersborden A14, of die gelegen zijn binnen een zone afgebakend door de verkeersborden F4a en
F4b, is stilstaan en parkeren verboden op deze inrichtingen, behoudens plaatselijke reglementering.

A14

F87

F4a
F4b
Artikel 5. In voetgangerszones is het parkeren verboden.
Artikel 6. Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld rechts ten opzichte van zijn
rijrichting. Indien het een rijbaan is met eenrichtingsverkeer mag het evenwel langs de ene of langs de
andere kant opgesteld worden.
Artikel 7. Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld:
- buiten de rijbaan op de gelijkgrondse berm of, buiten de bebouwde kommen, op eender welke
berm;
- indien het een berm betreft die de voetgangers moeten volgen, moet langs de buitenkant van de
openbare weg een begaanbare strook van ten minste 1,50 meter breed vrijgelaten worden;
- indien de berm niet breed genoeg is, moet het voertuig gedeeltelijk op de berm en gedeeltelijk op
de rijbaan opgesteld worden;
- indien er geen bruikbare berm is, moet het voertuig op de rijbaan opgesteld worden.
Artikel 8. Elk voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan opgesteld is, moet geplaatst worden:
- 1° zover mogelijk van de aslijn van de rijbaan;
- 2° evenwijdig met de rand van de rijbaan, behoudens bijzondere plaatsaanleg;
- 3° in één enkele file
Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen evenwel haaks op de rand van de rijbaan
parkeren voor zover zij daarbij de aangeduide parkeermarkering niet overschrijden.
Artikel 9. Fietsen en tweewielige bromfietsen moeten buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in
artikel 75.2 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, opgesteld worden zonder het
verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken, behalve op plaatsen
gesignaleerd zoals voorzien in artikel 70.2.1.3°.f van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare
weg.
Artikel 10. Motorfietsen mogen op de trottoirs en, binnen de bebouwde kom, op de verhoogde bermen
worden opgesteld, zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken.

Artikel 11. Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op elke plaats waar het
duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig
zou kunnen hinderen, inzonderheid:
- 1° op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders
van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de
rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden;
- 2° op de rijbaan op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter voor de oversteekplaatsen voor de
voetgangers en de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen;
- 3° in de nabijheid van de kruispunten, op minder dan 5 meter van de verlenging van de naast
bijgelegen rand van de dwarsrijbaan, behoudens plaatselijke reglementering;
- 4° op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten op de kruispunten, behoudens plaatselijk
reglementering;
- 5° op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten buiten de kruispunten behalve voor voertuigen
waarvan de hoogte, lading inbegrepen niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van
die verkeersborden of lichten zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt;
- 6° op minder dan 20 meter voor de verkeersborden behalve voor voertuigen waarvan de hoogte,
lading inbegrepen niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer de onderkant van die verkeersborden of
lichten zich ten minste 2 meter boven de rijbaan bevindt.
Artikel 12. Het is verboden een voertuig te parkeren:
- 1° op minder dan 1 meter zowel voor als achter een ander stilstaand of geparkeerd voertuig en op
elke plaats waar het voertuig het instappen in of het wegrijden van een ander voertuig zou
verhinderen;
- 2° op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat een autobus-, trolleybus- of tramhalte
aanwijst;
- 3° voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het inschrijvingsteken leesbaar
op die inrij is aangebracht;
- 4° op elke plaats waar het voertuig de toegang tot buiten de rijbaan aangelegde parkeerplaatsen zou
verhinderen;
- 5° buiten de bebouwde kommen op de rijbaan van een openbare weg waarop het verkeersbord B9
is aangebracht;

B9
- 6° op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken, behalve op de plaatsen waar het
verkeersbord E9a of E9b is aangebracht;

E9a
E9b
- 7° op de rijbaan langs de gele onderbroken streep, bedoeld in artikel 75.1.2.° van het Koninklijk
Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en
van het gebruik van de openbare weg;
- 8° op rijbanen met tweerichtingsverkeer tegenover een ander stilstaand of geparkeerd voertuig,
wanneer twee andere voertuigen daardoor elkaar moeilijk zouden kunnen kruisen;
- 9° op de middelste rijbaan van een openbare weg met drie rijbanen;
- 10° buiten de bebouwde kommen, langs de linkerkant van een rijbaan van een openbare weg met
twee rijbanen of op de middenste berm die deze rijbanen scheidt.
Artikel 13. Het is verboden onjuiste aanduidingen op de schijf te laten verschijnen. De aanduidingen
van de schijf mogen niet gewijzigd worden voordat het voertuig de parkeerplaats verlaten heeft.
Artikel 14. Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden en
aanhangwagens langer dan vierentwintig uur na elkaar te laten parkeren.

Artikel 15. Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de openbare weg auto’s, slepen en
aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton langer dan acht uur na
elkaar te laten parkeren, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a, E9c of E9d is aangebracht.

E9a
E9c
E9d
Artikel 16. Het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan drie uur na elkaar te
laten parkeren.
Artikel 17. Het niet hebben aangebracht van de speciale kaart, bedoeld in artikel 27.4.3 van het
Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg of het door artikel 27.4.1 van hetzelfde besluit
hiermee gelijkgesteld document, op de binnenkant van de voorruit of als er geen voorruit is, op het
voorste gedeelte van het op een voorbehouden parkeerplaats voor persoon met een handicap
geparkeerde voertuig.
Artikel 18. Verkeersborden E1, E3, E5, E7 en van type E9 betreffende het stilstaan en het parkeren
niet in acht nemen.

E1
E3
E5
Artikel 19. Verkeersbord E11 niet in acht nemen.

E7

typeE9

E11
Artikel 20. Het is verboden stilstaan of parkeren op markeringen van verkeersgeleiders en
verdrijvingsvlakken.
Artikel 21. Het is verboden stilstaan of parkeren op witte markeringen van artikel bedoeld in artikel
77.5 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg die de plaatsen afbakenen waar de voertuigen
moeten staan.
Artikel 22. Het is verboden stilstaan of parkeren op dambordmarkering die bestaat uit witte vierkanten
die op de grond zijn aangebracht.
Artikel 23. Niet in acht nemen het verkeersbord C3, voor de inbreuken uitsluitend vastgesteld door
automatisch werkende toestellen.

C3
Artikel 24. Niet in acht nemen het verkeersbord F 103, voor de inbreuken uitsluitend vastgesteld door
automatisch werkende toestellen.

F103
Afdeling 3. Overtredingen van de tweede categorie volgens KB van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie op het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Artikel 25. Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op autowegen, behalve op de
parkeerstroken, aangewezen door het verkeersbord E9a.

E9a
Artikel 26. Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op elke plaats waar het
duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig
zou kunnen hinderen, inzonderheid:
- 1° op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen, behoudens
plaatselijke reglementering;
- 2° op de fietspaden en op minder dan 3 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van
tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de
rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden;
- 3° op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders
van tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op minder dan 3 meter voor deze oversteekplaatsen;
- 4° op de rijbaan in de onderbruggingen, in de tunnels en behoudens plaatselijke reglementering
onder de bruggen;
- 5° op de rijbaan nabij de top van een helling en in een bocht wanneer de zichtbaarheid onvoldoende
is.
Artikel 27. Het is verboden een voertuig te parkeren:
- 1° op de plaatsen waar de voetgangers en de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen
op de rijbaan moeten komen om omheen een hindernis te gaan of te rijden;
- 2° op de plaatsen waar de doorgang van spoorvoertuigen zou belemmerd worden;
- 3° wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden.
Artikel 28. Het is verboden een voertuig te parkeren op de parkeerplaatsen gesignaleerd zoals
voorzien in artikel 70.2.1.3°c van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg behalve voor de
voertuigen gebruikt door personen met een handicap die in het bezit zijn van een speciale kaart zoals
bedoeld in artikel 27.4.1 of 27.4.3 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Afdeling 4. Sancties, procedure- en slotbepalingen.
Hoofdstuk 1. Sancties
Artikel 29.
1° Overtredingen van artikels uit afdeling 2 van deze bijzondere politieverordening worden bestraft
met een straf bepaald in KB van 1 december 1975 of met een administratieve geldboete of een
onmiddellijk betaling van 55 euro.

2° Overtredingen van artikels uit afdeling 3 van deze bijzondere politieverordening worden bestraft
met een straf bepaald in KB van 1 december 1975 of met een administratieve geldboete of een
onmiddellijk betaling van 110 euro.
Hoofdstuk 2. Procedure
Artikel 30. De sanctionerend ambtenaar deelt binnen de vijftien dagen na ontvangst van de
vaststelling van de inbreuk, bij gewone zending, aan de overtreder de gegevens mee met betrekking tot
de vastgestelde feiten en de begane inbreuk, alsook het bedrag van de administratieve geldboete
Artikel 31. De administratieve boete wordt betaald door de overtreder binnen de dertig dagen na de
kennisgeving ervan, tenzij de overtreder binnen deze termijn zijn verweermiddelen bij gewone
zending laat geworden aan de sanctionerend ambtenaar. De overtreder kan binnen deze termijn op zijn
verzoek gehoord worden wanneer het bedrag van de administratieve geldboete hoger ligt dan 70 euro.
Artikel 32. Verklaart de sanctionerend ambtenaar de verweermiddelen niet gegrond, dan brengt hij de
overtreder hiervan op een met redenen omklede wijze bij gewone zending op de hoogte met de
verwijzing naar de te betalen administratieve geldboete die binnen een nieuwe termijn van dertig
dagen na deze kennisgeving moet worden betaald.
Artikel 33. Wordt de boete niet betaald binnen de eerste termijn van dertig dagen, dan wordt,
behoudend in geval van verweermiddelen, een herinnering verstuurd bij gewone zending met
uitnodiging tot, betaling binnen een nieuwe termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de kennisgeving
van die herinnering.
Artikel 34. De beslissing van de sanctionerend ambtenaar om een boete op te leggen, kan gedwongen
worden uitgevoerd indien de boete niet werd betaald binnen de termijn van dertig dagen na de
herinnering zoals bepaald in artikel 94 van deze verordening, tenzij de overtreder binnen deze termijn
een beroep instelt bij de Politierechtbank.
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10. Protocol tussen de gemeente Kortenberg en het parket van de heer procureur des Konings te
Leuven inzake de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties voor overtredingen
betreffende het stilstaan en parkeren en overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103
vastgesteld met automatisch werkende toestellen: kennisname
Gelet op de artikelen 119bis, 123 en 135, §2, van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en
het model van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen
betreffende verkeersbord C 3 en F 103 uitsluitend vastgesteld door automatisch werkende toestellen;
Besluit:
Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van het protocol, integraal opgenomen in dit besluit,
tussen de gemeente Kortenberg en het parket van de heer procureur des Konings te Leuven, inzake de
invoering van de gemeentelijke sancties voor overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en
overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende
toestellen en verleent het college van burgemeester en schepenen de machtiging om het protocol te
ondertekenen.

PROTOCOLAKKOORD OVER
OVERTREDINGEN BETREFFENDE HET STILSTAAN EN HET PARKEREN EN
OVERTREDINGEN BETREFFENDE DE VERKEERSBORDEN C3 EN F103
VASTGESTELD MET AUTOMATISCH WERKENDE TOESTELLEN
TUSSEN :
De gemeente Kortenberg, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, namens
wie handelen de heer Chris Taes, burgemeester, en de heer Paul Lebrun, gemeentesecretaris;
EN
De procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Leuven, vertegenwoordigd door de
heer Patrick Vits;
WORDT UITEENGEZET HETGEEN VOLGT :
Gelet op de artikelen 119bis, 123 en 135, §2, van de Nieuwe Gemeentewet,
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties,
Gelet op het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en
het model van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties,
Gelet op het Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen
betreffende verkeersbord C 3 en F 103 uitsluitend vastgesteld door automatisch werkende toestellen,
Gelet op de politieverordening d.d. 02.05.2016 van de gemeente Kortenberg.
WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:
1. Wettelijk kader
Artikel 3, 3°, van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (B.S.
1 juli 2013) bepaalt dat de gemeenteraad in een politieverordening kan voorzien in een administratieve
sanctie voor de inbreuken die worden bepaald door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in
de Ministerraad, op basis van de algemene reglementen bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de wet van
16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
In het onderhavige geval maakt het artikel 23, §1, vijfde lid van de GAS-wet de opstelling van een
protocolakkoord voor de verwerking van de bovenvermelde inbreuken verplicht.
2. Uitwisseling van informatie en rapportering
2.1. Algemeen:
Alle partijen verbinden zich ertoe samen te werken en elkaar te informeren binnen de grenzen van hun
bevoegdheden en zij verzekeren de vertrouwelijkheid van deze uitwisseling.
Daartoe duidt de procureur des Konings een of meer magistraten van zijn arrondissement aan, hierna
“referentiemagistraat GAS” genoemd. De referentiemagistraten kunnen door de door dit akkoord
verbonden steden/gemeenten gecontacteerd worden in geval van moeilijkheden bij het toepassen van
de wet of onderhavig akkoord of om informatie te verkrijgen over het gevolg gegeven aan bepaalde
processen-verbaal.
De contactgegevens van de referentiemagistraten en van de referentiepersonen binnen de
steden/gemeenten en de lokale politie zijn vermeld in een bijgevoegd document. De briefwisseling
en/of telefoongesprekken en/of mailberichten met betrekking tot de administratieve sancties worden
aan hen gericht.
De partijen verbinden zich ertoe om iedere wijziging van de contactgegevens van voornoemde
personen onverwijld te melden.

De gemeenten bezorgen de procureur des Konings alle noodzakelijke informatie, o.a. de naam en het
adres van de sanctionerende ambtenaar waarnaar alle briefwisseling aangaande de administratieve
sancties moet worden verstuurd. Indien de gemeente beslist om een verordening op te stellen of
bestaande verordeningen te wijzigen gekoppeld aan een administratieve sanctie, verbinden zij er zich
toe om binnen de termijn van één maand na publicatie een exemplaar van deze verordening over te
maken aan de procureur des Konings, evenals een elektronische versie aan de referentiemagistraat
GAS.
Indien de bevoegde sanctionerende ambtenaar, tijdens het toepassen van de procedure tot het opleggen
van een gemeentelijke administratieve geldboete, vaststelt dat de verdachte zich kennelijk ook
schuldig heeft gemaakt aan andere misdrijven, geeft hij de feiten aan bij de referentiemagistraat GAS,
overeenkomstig artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering.
Rekening houdend met de aard van de aangegeven feiten beslist de referentiemagistraat GAS of hij
zich verbindt tot het geven van een gevolg voor het geheel van de feiten met inbegrip van het feit of de
feiten waarvoor de administratieve procedure werd ingesteld.
2.2. Rapportering aan de procureur des Konings betreffende de verkeersinbreuken zoals
bedoeld in artikel 3, 3° van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties:
De rapportering voor verkeersinbreuken zoals bedoeld in art. 3.3° van de wet van 24 juni 2013
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties gebeurt door op uniforme wijze digitaal een lijst
te bezorgen aan de referentiemagistraat GAS met vermelding van de processen-verbaalnummers,
namen en voornamen van de overtreders, geboorteplaats en -datum, de aard van de inbreuken en de
genomen beslissing. De sanctionerende ambtenaar zal hiertoe een sjabloon aanwenden dat
voorafgaandelijk door de procureur des Konings is goedgekeurd.
3. Toepassingsbied
Verkeersinbreuken zoals bedoeld in artikel 3, 3° van de wet van 24 juni 2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties (overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor
de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende
toestellen) gepleegd door minderjarigen (jonger dan achttien jaar) komen niet in aanmerking voor
GAS-boeten.
Behoudens de gevallen waarin de GAS-wet de gevolgverlening van de in het KB van 09.03.2014
vastgestelde overtredingen voorbehoudt aan zijn ambt, in het bijzonder in de gevallen zoals vermeld in
artikel 22, §6, 2de lid van de GAS- wet, verbindt de procureur des Konings zich ertoe om geen
vervolging in te stellen voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de
overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatische werkende
toestellen, zoals opgesomd in artikel 2 §1 en §2 van het Koninklijk Besluit van 9 maart 2014
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan
en het parkeren en voor de overtredingen betreffende verkeersbord C3 en F103 uitsluitend vastgesteld
door automatisch werkende toestellen, begaan door meerderjarige natuurlijke personen of door
rechtspersonen, en de gemeente Kortenberg verbindt zich ertoe de naar behoren vastgestelde
inbreuken af te handelen.
Takelkosten veroorzaakt door een takeling naar aanleiding van een parkeerovertreding zijn géén
gerechtskosten.
Volgende inbreuken betreffende het stilstaan en het parkeren en inbreuken betreffende de
verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatische werkende toestellen, worden uitgesloten en
worden nooit gesanctioneerd met een GAS-boete:

-

-

Inbreuken op artikel 24, lid 1, 3° van het KB van 01.12.1975 (het is verboden een voertuig te
laten stilstaan of te laten parkeren op de overwegen).
Verkeersinbreuken vastgesteld ten laste van de gebruiker van een voertuig die op directe of
indirecte wijze lijkt betrokken te zijn bij een verkeersongeval.
Verkeersinbreuken die in verband staan met andere strafbare feiten die niet in aanmerking
komen voor de administratieve sancties of die tot een vrijheidsberoving hebben geleid.
Inbreuken betreffende het stilstaan en het parkeren en inbreuken betreffende de
verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatische werkende toestellen, gepleegd en
vastgesteld op autosnelwegen en op parkings langs de autosnelwegen.
Verkeersinbreuken vastgesteld samen met een andere verkeersinbreuk die niet in aanmerking
komt voor een gemeentelijke administratieve sanctie (vermoeden van niet-verzekering,
verlopen schouwing, niet-inschrijving, artikel 62 bis KB 16.03.68, …).
Zo wordt er bijvoorbeeld in toepassing van art. 62 bis KB 16.03.68 geen GAS-boete opgelegd
en moet het origineel proces-verbaal betreffende de parkeerovertreding worden overgemaakt
aan de procureur des Konings bij misbruik van een gehandicaptenkaart en bij gebruik van
automatische parkeerschijven. In deze gevallen moet een proces-verbaal worden opgesteld
voor de parkeerovertreding én voor artikel 62 bis van het KB van 16.03.1968.

4. Inwerkingtreding
Dit protocol (vier pagina’s en een bijlage) treedt in werking op ………………….. en zal jaarlijks
geëvalueerd worden op een overleg met alle ondertekenden partijen.
Opgemaakt te Leuven op …………………….. in zo veel exemplaren als er partijen zijn.
Voor de gemeente Kortenberg,

Voor het Parket van Leuven,

Chris Taes
Burgemeester

Patrick Vits
Procureur des Konings

Paul Lebrun,
Gemeentesecretaris
Bijlage: contactgegevens van de referentiepersonen bij het parket, de gemeente en de politie
Bijlage aan het protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
in geval van overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en overtredingen betreffende de
verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen:
Contactgegevens van de referentiemagistraat GAS op het parket Leuven:
Naam: Sophie Lodewyckx
Functie: Substituut-procureur des Konings
Adres: Ferdinand Smoldersplein 5, 3000 Leuven
Tel: 016/21.43.29
Fax: 016/21.43.43
Email: sophie.lodewyckx@just.fgov.be
Contactgegevens van de referentiepersoon bij de gemeente Kortenberg:
Naam: An De Blaes
Functie: Mobiliteitsambtenaar
Adres: De Walsplein 30 , 3070 Kortenberg
Tel: 02/755.22.75
Fax: 02/755.22.71
Email: Mobiliteit@kortenberg.be

Contactgegevens van de sanctionerende gemeentelijke ambtenaar, aangesteld bij politieverordening
d.d. 02.05.2016:
Naam: Bart Passemiers
Functie: sanctionerend ambtenaar stad Mechelen
Adres: Befferstraat 34 – 2800 Mechelen
Tel: 015/29.83.82
Fax:
Email: bart.passemiers@mechelen.be
Contactgegevens van de referentiepersoon bij PZ Herko:
Naam: Johan Vanhumbeeck
Functie: Commissaris - Bestuurlijk Coördinator
Adres: Spoorwegstraat 6, 3020 Herent
Tel: 016/85.33.51
Fax: 016/85.33.01
Email: johan.vanhumbeeck@politieherko.be
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11. Overeenkomst tussen de gemeente Kortenberg en de stad Mechelen inzake de administratieve
afhandeling van de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en overtredingen
betreffende de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen:
kennisname
Gelet op de artikelen 119bis, 123 en 135, §2, van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en
het model van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen
betreffende verkeersbord C3 en F103 uitsluitend vastgesteld door automatisch werkende toestellen;
Besluit:
Enig artikel: De gemeenteraad neemt kennis van de overeenkomst, integraal opgenomen in dit besluit,
tussen de gemeente Kortenberg en de stad Mechelen inzake de administratieve afhandeling van de
overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en overtredingen betreffende de verkeersborden C3
en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen en verleent het college van burgemeester en
schepenen de machtiging deze overeenkomst te ondertekenen.

OVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE KORTENBERG EN DE STAD MECHELEN
TUSSEN : De GEMEENTE KORTENBERG gevestigd te De Walsplein 30, 3070 Kortenberg,
vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreden
Chris Taes, burgemeester en Paul Lebrun, secretaris, hierna genoemd “de gemeente
Kortenberg”

EN :

De STAD MECHELEN, gevestigd te Grote Markt 21, 2800 Mechelen ,
vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor wie optreden
Bart Somers, burgemeester en Erik Laga, secretaris, hierna genoemd “de stad Mechelen”

wordt, met in acht name van:
-

-

-

-

artikel 119 bis van de Nieuwe Gemeentewet ;
de overeenkomst Interlokale Vereniging GAS Arrondissement Mechelen (hierna GASAM) ;
de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties die in voege is
getreden op 1 januari 2014 en meer precies artikel 23 ;
het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en
het model van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties ;
het Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties
voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen
betreffende de verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen ;
de bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de
overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende
de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen, goedgekeurd
bij gemeenteraadsbeslissing van de gemeente Kortenberg van 2 mei 2016;
het protocolakkoord met de procureur des Konings Leuven, bekrachtigd door de gemeenteraad
van de gemeente Kortenberg;

Artikel 1
Onderhavige overeenkomst heeft als voorwerp een samenwerkingswerkingsverband op te zetten
tussen de gemeente Kortenberg en de stad Mechelen in haar hoedanigheid als beherende gemeente van
GASAM met als doel de administratieve afhandeling van de overtredingen betreffende het stilstaan en
het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met
automatisch werkende toestellen zoals opgenomen in de gelijknamige bijzondere politieverordening
van de gemeente Kortenberg d.d. 02.05.2016;
Artikel 2
§1. De vaststellingen worden door GASAM verwerkt conform de procedure die als volgt wordt
beschreven in §2.
§2. Een sanctionerend ambtenaar van GASAM deelt binnen 15 dagen na ontvangst van de vaststelling
van de inbreuk, bij gewone zending, aan de overtreder de gegevens mee wat betreft de kwalificatie van
de inbreuk en het bedrag van de hieraan verbonden boete. De overtreder heeft 30 dagen om verweer in
te dienen bij gewone post, en zelfs mondeling indien de voorgestelde boete hoger is dan 70 euro.
Indien het verweer ongegrond wordt verklaard heeft de overtreder opnieuw 30 dagen om de boete te
betalen.
Indien de boete niet wordt betaald binnen 30 dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van de boete aan
de overtreder of vanaf de kennisname van de afwijzing van het door de overtreder ingediende verweer
zal het dossier worden overgenomen door de dienst Financiën van de gemeente Kortenberg dewelke
instaat voor de aanmaning tot betaling en de navolgende procedure van invordering. GASAM maakt
hiertoe de nodige gegevens van de dossiers van de onbetaalde boetes waarvoor geen ontvankelijk en
gegrond verweer werd ingediend over aan de dienst Financiën van de gemeente Kortenberg.
Artikel 3
Stad Mechelen als beherende gemeente van GASAM neemt de volgende taken op zich in de
uitvoering van onderhavige overeenkomst:
-

maakt de bijzondere politieverordening op, en zorgt voor de nodige aanpassingen in
overeenstemming met het wetgevend kader;

-

-

-

-

zorgt voor de ontwikkeling en optimalisatie van de bestuursspecifieke beheerssoftware
teneinde de samenwerking tussen GASAM en de gemeente Kortenberg voor wat betreft de
vaststelling en verwerking van alle nodige gegevens met het oog op het innen van de boetes
vlot te laten verlopen;
zorgt voor de aanmaak van een digitaal bestand (PDF en XML-formaat) met brieven aan
overtreders en bijhorende facturen, inclusief de generatie van de OGM-nummers op de
facturen en de communicatie hiervan aan de dienst Financiën van de gemeente Kortenberg; de
gemeente Kortenberg zorgt voor de afdruk en de verzending en draagt er ook de kosten van.
Teneinde GASAM toe te laten deze documenten aan te maken is het absoluut noodzakelijk dat
de betreffende PV’s van de politie elektronisch in PDF-formaat worden bezorgd mét
bijgevoegde CSV-file die alle relevante gegevens van de PV’s bevat, beide files worden
opgemaakt volgens een vastgelegd sjabloon;
behandelt volledig de administratieve en inhoudelijke verwerking van de verweren, zowel de
schriftelijke als mondelinge of telefonische vragen en klachten en draagt er de kosten
(aanmaak en verzending beslissingen na verweer) van;
zorgt voor jaarlijkse analyse van de uitvoering van haar taak ingevolge deze overeenkomst;
indien de overtreder beroep aantekent tegen de opgelegde boete of de vaststelling door de
sanctionerend ambtenaar, zal laatstgenoemde de gemeente Kortenberg voor de
politierechtbank rechtsgeldig vertegenwoordigen.

De gemeente Kortenberg :
- zorgt voor het protocolakkoord tussen de gemeente Kortenberg en de procureur des Konings,
en voor de vernieuwing ervan;
Artikel 4
De gemeente Kortenberg verbindt zich ertoe een kostprijs te betalen per dossier als vergoeding voor de
door de stad Mechelen als beherende gemeente van GASAM behandelde dossiers, in uitvoering van
onderhavige overeenkomst. Deze vergoeding dekt alle kosten door Stad Mechelen gemaakt, inclusief
personeelskosten.
0 tot en met 500ste dossier:
501ste tot 1000ste dossier:
1001ste dossier en verder:

30 euro / dossier
15 euro /dossier
7,5 euro/dossier

Op 1 januari van elk nieuw begonnen jaar wordt de teller van het aantal dossiers op 0 gezet.
De stad Mechelen factureert op het einde van elk kwartaal deze vergoeding. De facturen zijn
betaalbaar binnen 30 dagen.
Artikel 5
De overeenkomst geldt voor onbepaalde duur. Zij kan op elk ogenblik worden aangepast mits
goedkeuring van beide partijen. Beide partijen kunnen te allen tijde een einde maken aan deze
overeenkomst mits het in acht nemen van een opzegperiode van zes maanden.
Artikel 6
Partijen verbinden zich ertoe drie maanden na het in werking treden van onderhavige overeenkomst
gezamenlijk overleg te plegen over het functioneren van deze overeenkomst in de praktijk. Naar
aanleiding van dit overleg kan huidige overeenkomst meer in detail worden uitgewerkt. Na dit overleg
na 3 maanden, zullen partijen gezamenlijk overleg plegen volgens noodzaak of op vraag van één van
beide partijen. Partijen zullen steeds elk geschil aangaande de uitvoering van de overeenkomst in
onderling overleg trachten op te lossen.
Opgemaakt in tweevoud , voor elke partij één , op

Voor de gemeente Kortenberg,

Chris Taes
Burgemeester

Paul Lebrun
Secretaris

Voor de Stad Mechelen,

Bart Somers
Burgemeester

Erik Laga
Secretaris

580.15
- 1 politie
- 1 stad Mechelen
- 1 dienst AZ

12. Aanwijzing sanctionerende ambtenaren voor het opleggen van gemeentelijke administratieve
sancties voor overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en overtredingen betreffende de
verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen
Gelet op de artikelen 119bis, 123 en 135, §2, van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en
het model van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen
betreffende verkeersbord C3 en F103 uitsluitend vastgesteld door automatisch werkende toestellen;
Overwegende dat de procedure van afhandeling enige juridische kennis vereist, maar ook een
eenvormige en neutrale beoordeling;
Overwegende dat enerzijds er in de gemeente geen geschikte ambtenaar is en anderzijds de provinciale
sanctionerende ambtenaren niet zijn uitgerust om deze overtredingen te verwerken;
Overwegende dat het wenselijk is de sanctionerende ambtenaren van de stad Mechelen te belasten met
het opleggen van de gemeentelijke administratieve sancties voor eerder vermelde
verkeersovertredingen omdat Mechelen hierin reeds expertise heeft opgebouwd en technisch klaar is
om deze inbreuken ook voor de gemeente Kortenberg administratief te kunnen afhandelen ;
Gelet op het gunstig advies van de procureur des Konings overeenkomstig artikel 1§6 van het
Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de kwalificatie- en
onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve
geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de administratieve sancties;
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Bart Passemiers bekomt 24 stemmen

- Elize Klinckaert bekomt 24 stemmen
Besluit:
Artikel 1: De gemeenteraad wijst de heer Bart Passemiers en mevrouw Elize Klinckaert,
sanctionerende ambtenaren van de stad Mechelen, aan als ambtenaren belast met het opleggen van
administratieve sancties voor overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en overtredingen
betreffende de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen,.
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13. Overeenkomst tussen de gemeente en het Welzijnshuis betreffende het gebruik van
Ontmoetingscentrum Berkenhof voor de periode 2016-2018
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 3/3/2008 houdende een gebruiksovereenkomst door
het OCMW van OC Berkenhof voor een periode van 3 jaar;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 5/3/2012 houdende een overeenkomst tussen de
gemeente en het OCMW betreffende het gebruik van OC Berkenhof door het Lokaal Dienstencentrum
voor een periode van 3 jaar;
Overwegend dat in overleg tussen het Welzijnshuis en de gemeente een aangepaste overeenkomst is
tot stand gekomen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Marinus van Greuningen,
Adelia Vandeven.
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Mia Brumagne, Silke Cuypers.
Besluit: Met 21 stemmen voor en 3 onthoudingen
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de hernieuwde overeenkomst tussen de gemeente en het
Welzijnshuis met betrekking tot het gebruik Ontmoetingscentrum Berkenhof als volgt goed:

Overeenkomst voor het gebruik van OC Berkenhof
2016-2018

Tussen de ondergetekenden
enerzijds
de gemeente Kortenberg, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, voor
wie optreden de heer Chris Taes, burgemeester, en de heer Paul Lebrun, secretaris, handelend in
uitvoering van het raadsbesluit van 02/05/2016.
hierna de eigenaar genoemd
en
anderzijds

Welzijnshuis Kortenberg, vertegenwoordigd door het Vast Bureau, voor wie optreden mevrouw
Alexandra Thienpont, voorzitter, en de heer Roeland Maes, secretaris, handelend in uitvoering van het
raadsbesluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 02/03/2016,
hierna de gebruiker genoemd,
Artikel 1:
De accommodatie waarop deze overeenkomst betrekking heeft: de lokalen van OC Berkenhof zowel
van het nieuwe als van het oude gedeelte. De accommodatie blijft volle eigendom van de eigenaar.
Deze lokalen worden gedeeld gebruikt met o.a. de muziekacademie, school De Regenboog en de
verenigingen vertegenwoordigd door de Verenigingsraad Kortenberg vzw (VRK vzw), hierna
genoemd de medegebruikers.
De gebruiker kan deze gedeelde lokalen slechts gebruiken op voorwaarde dat de gewone werking van
deze medegebruikers niet in het gedrang komt. Het gebruik is volgens de voorwaarden die eveneens
voor deze medegebruikers gelden. Deze voorwaarden (uitgezonderd gebruiksvergoeding) zijn bepaald
in het algemeen huurprijzenreglement voor de gemeentelijke infrastructuur.
Artikel 2:
De gebruiker dient de door hem benodigde lokalen uitsluitend te gebruiken voor de werking van het
Welzijnshuis. De gebruiker verklaart de lokalen voor geen andere doeleinden te gebruiken.
Artikel 3:
Deze overeenkomst is geldig voor een periode van 3 jaar, met ingang van 1 januari 2016.
Beide partijen streven een goede samenwerking na bij de oplossing van eventuele problemen in deze
periode.
Beide partijen hebben het recht de overeenkomst voortijdig te beëindigen per aangetekende brief en
met een vooropzegtermijn van zes maanden. In gemeenschappelijk overleg kan een andere datum
worden vastgesteld.
Indien de overeenkomst ontbonden wordt zal de gebruiker tegen het einde van de opzegperiode alle
gebruikte lokalen ontruimen en in hun oorspronkelijke staat herstellen.
Artikel 4:
De gebruiker neemt het beheer van alle lokalen van het nieuwe gedeelte op zich.
Onder het beheer wordt het volgende verstaan:
- Organisatie van de planning voor het gebruik van de lokalen : nieuwe reservaties in optie
zetten, verenigingen verwittigen indien er dubbele boekingen gebeuren, na de activiteit
lokalen controleren en in software vermelden, uitlenen sleutels, … (beheer via ter beschikking
gestelde software)
- Beheer repetitielokalen zoals bepaald in het reglement repetitieruimte
(http://www.kortenberg.be/Repetitieruimte.html); de gebruiker stort minstens 1x per jaar de
inkomsten van de verkoop van de beurtenkaarten door aan de gemeente.
- De gebruiker kan, indien op voorhand doorgegeven door de gemeentelijke diensten, instaan
voor het ontvangen van bedrijven die opdrachten komen uitvoeren in de lokalen,
(Indien er techniekers in een lokaal iets moeten komen oplossen, zal de gebruiker in
samenspraak met de poetsvrouw, deze mensen in de bedoelde lokalen binnen laten. Indien er
overlegd moet worden of beslissingen genomen moeten worden, gebeurt dit door een
afgevaardigde van de gemeentelijke diensten)
- De gebruiker geeft mankementen die hij zelf of een andere medegebruiker vaststelt door aan
de betrokken diensten van de gemeente..
De gebruiker aanvaardt dat de eigenaar, mits eenvoudige kennisgeving, het beheer mag overdragen
aan een andere instantie. De gestelde daden van beheer blijven in dit geval gelden.

In ruil voor het beheer van het gebouw, krijgt de gebruiker de huidige bureelruimte en de
ontmoetingsruimte in het gedeelte van de academie gratis ter beschikking.
Artikel 5:
De gebruiker zal zelf – indien hij gebruik wenst te maken van lokalen in het oude gedeelte - de
geldende procedure bij Verenigingsraad Kortenberg vzw dienen na te leven. Voor het gebruik van de
lokalen in het oude gedeelte zal de gebruiker derhalve het gebruiksreglement van VRK vzw
ontvangen, er kennis van nemen en de inhoud ervan naleven.
Artikel 6:
De gebruiker staat met eigen middelen in voor:
 alle specifieke benodigdheden voor de werking van een dienstencentrum
 een brandverzekeringspolis voor de inboedel
 een polis burgerlijke aansprakelijkheid
 een ongevallenverzekering
 het te allen tijde net achterlaten van alle gebruikte lokalen. Indien de gebruiker hierin
tekortschiet vallen de reinigingskosten ten bedrage van de reële kostprijs te zijnen laste.
Artikel 7:
De gebruiker is verantwoordelijk voor:
 elk verlies en elke schade, behalve elke mogelijke brandschade volgens de wettelijke
bepalingen van de wet van 01/02/1988, voortkomend uit het gebruik van de accommodatie.
Het vastgestelde verlies of schade dient, onverminderd eventuele strafrechterlijke vervolging,
door de gebruiker op het eerste verzoek van het gemeentebestuur integraal te worden vergoed.
 dat de stooklokalen en technische ruimten te allen tijde vrij moeten blijven van materialen en
machines die er niet thuishoren en dat deze lokalen op geen enkele wijze afgesloten mogen
worden.
 de uitgangen die vrij moeten blijven van materieel
 eventuele lichamelijke en/of stoffelijke schade naar aanleiding van de toegestane activiteiten
en/of het toegestane gebruik van de lokalen en het bijhorend materiaal en dit zowel tegenover
derden als tegenover de gemeente
 verlies en/of diefstal van persoonlijke bezittingen
 het gedrag van alle aanwezigen
 het doen naleven van het rookverbod
 rationeel energiegebruik: na gebruik doven van de lichten, sluiten van alle waterkranen.
Artikel 8:
De eigenaar staat in voor:
 de betaling van alle kosten van het gebouw en het onderhoud ervan
 jaarlijks minstens één industriële reiniging van de keuken
 een brandverzekeringspolis met afstand van verhaal tegenover de gebruikers
 keuringen elektriciteit, alarminstallaties, …
 alle grote en kleine werken en eigenaaronderhoud
Artikel 9:
De eigenaar heeft het recht om de lokalen te allen tijde door een afgevaardigde naar keuze te laten
nazien en de gebruiker moet zich schikken naar de voorschriften van de eigenaar.
Artikel 10:
Wegwijzers en signalisatieborden zijn onderworpen aan de wettelijke en stedenbouwkundige
bepalingen en sluiten aan bij de reeds bestaande signalisatie in en rond OC Berkenhof.
Artikel 11:

Betwistingen over deze overeenkomst dienen voorafgaandelijk te worden voorgelegd aan het college,
waar gestreefd zal worden naar een minnelijke regeling. Indien geen minnelijke regeling gevonden
werd binnen de 2 maanden na het voorleggen van de betwisting aan het college, zullen de
betwistingen kunnen voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement
Leuven.
Opgemaakt te Kortenberg op 03/05/2016 in twee exemplaren waarvan één voor elke partij.
Namens de gebruiker,

Roeland Maes
Secretaris Welzijnshuis

Namens de eigenaar,

Alexandra Thienpont
voorzitter Welzijnshuis

Paul Lebrun
Secretaris Gemeente

Chris Taes
Burgemeester
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14.

Accommodatieplan: tussentijdse resultaten informatieronde – mogelijke aanpassingen bespreking

Op de gemeenteraad van december 2015 stelde het schepencollege het accommodatieplan voor, met
een visie op lange termijn voor de verdere uitbouw van de infrastructuur van de gemeente op alle
beleidsdomeinen waar dit nodig is, van onderwijs tot sport, van welzijn tot administratie en van
bibliotheek tot archief. Het college gaf toen al aan dat deze visietekst moest gezien worden als een
dynamisch document dat op regelmatige basis geëvalueerd en bijgestuurd zou worden. Het document
zou verder verfijnd en uitgewerkt worden op basis van de bemerkingen en suggesties vanuit de diverse
doelgroepen en de haalbaarheid ervan moest nog concreet getoetst worden op allerlei vlakken zoals
financiën, ruimtelijke ordening, milieu, erfgoed, enz.
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. De uitgebreide versie van het
accommodatieplan is ook door iedereen te raadplegen op de gemeentelijk website. Aan de raden en
inwoners werd gevraagd om bemerkingen, vragen, suggesties, ... door te geven.
Ondertussen hebben verenigingen en inwoners dat ook gedaan. De visie dat in elke deelgemeente
basisvoorzieningen moeten zijn voor ontmoeting, komt daarin sterk naar voor. Het schepencollege
had en heeft niet de intentie om die belangrijke bekommernis uit het oog te verliezen. In de
deelgemeente Erps-Kwerps zijn verenigingen en inwoners bezorgd dat er onvoldoende ontmoetings-,
feest- en culturele mogelijkheden overblijven als in de nieuwe sporthal geen enkele vorm van
polyvalent gebruik zou worden toegelaten.
Het schepencollege heeft deze bezorgdheden besproken en heeft uitgemaakt dat bij het verder
uitwerken van de plannen voor de nieuwe sporthal van Erps-Kwerps (met als horizon voor de concrete
realisatie: 2023 of 2024!), een polyvalent gebruik mogelijk moet zijn, maar dat deze polyvalentie wel
in overeenstemming moet blijven met de centrale doelstelling van het accommodatieplan, namelijk dat
de beschikbare infrastructuur optimaal moet benut worden. Het zou onbetaalbaar en onverantwoord
zijn om in elke sporthal en in elk ontmoetingscentrum àlle activiteiten te blijven organiseren. ErpsKwerps moet echter, net zoals de andere deelgemeenten, kunnen beschikken over een

ontmoetingsinfrastructuur die naam waardig. Het is de bedoeling om in de nieuwe sporthal de
planning van evenementen en activiteiten beter op elkaar af te stemmen, zodat tijdens de
competitiemaanden de sportkalender behoorlijk kan worden afgewerkt, terwijl er daarbuiten nog
voldoende data vrij blijven om andere ontmoetings-, feest- en culturele activiteiten te organiseren.
Hiermee zal dus rekening worden gehouden bij het concept van de nieuwe sporthal. Welke
activiteiten er precies op welk moment van het jaar zullen kunnen doorgaan, zal in onderling overleg
moeten worden bepaald door het gemeentebestuur dat op dat moment daarvoor bevoegd zal zijn en
door de vertegenwoordigers van het verenigingsleven die op dat moment de woordvoerders zullen
zijn.
Ook wat de centrale voetbalaccommodatie in de Minneveldstraat betreft kregen we vragen van
buurtbewoners. De zone waar het gemeentebestuur nu aan denkt, moet beschouwd worden als een
zoekzone. De gemeente Kortenberg had nog andere locaties op het oog, die wellicht nog iets
‘logischer’ leken, maar die kwamen volgens de Gewestelijk Stedenbouwkundige Ambtenaar niet in
aanmerking. Het gemeentebestuur blijft ijveren voor een centrale, goed uitgeruste voetballocatie op
een plaats waar het ruimtelijk mogelijk is. Vanzelfsprekend moeten in dat afwegingskader ook de
mobiliteit, het respect voor de natuurwaarde en de landbouw, de parkeermogelijkheden en het
wooncomfort van de omwonenden worden opgenomen. Tegenover het engagement van de gemeente
om te werken aan een betere voetbalinfrastructuur op een centrale plaats, moet ook het engagement
staan dat de voetbalclubs zich blijven inzetten voor een gemeenschappelijke jeugdwerking op basis
van onderling overeengekomen doelstellingen waar iedereen zich kan in vinden. Een goede
infrastructuur alleen biedt geen garantie op een goede jeugdwerking. Alleen in combinatie met een
goed bestuur en kwalitatieve trainers kan een degelijke infrastructuur leiden tot een succesvolle
gemeenschappelijke jeugdwerking en tot een geleidelijke kwalitatieve opbouw van de hogere
leeftijdsreeksen. Een geleidelijk proces waarin we sinds twee jaar vooruitgang boeken. We volgen de
verdere stappen nauwgezet en in overleg met de betrokken clubs mee op.
Wat de bibliotheek betreft weet u dat we via een vereenvoudigde procedure een aanvraag hebben
ingediend bij het projectbureau ‘herbestemming kerken’ om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar
een potentiële herbestemming van de parochiekerk van Kortenberg. De gemeente heeft bericht
gekregen dat zij in aanmerking komt voor het begeleidingstraject. Het intakegesprek heeft
plaatsgevonden op 21 april. Doorlooptijd van het hele begeleidingstraject is 4 tot 6 maanden. We
kunnen dus in september/oktober het eindrapport verwachten.
Ook bij de bibcommissie hebben we gepeild naar reacties maar die bleven tot nu toe erg vaag. Na een
oproep hebben we nu een aantal individuele reacties van commissieleden ontvangen op de plannen
van het college om de bib eventueel te verhuizen naar de kerk. Sommigen hebben ook gereageerd
namens de partij, vereniging, instantie,... waarvoor ze al dan niet in de commissie zetelen. Op dit
moment is er echter geen gezamenlijk gedragen advies. Ik heb vanmorgen met de bibliothecaris
afgesproken dat er een bijzondere bibliotheekcommissie over dit onderwerp zal samengeroepen
worden in de week van 23 mei zodat we dan een advies op papier kunnen zetten waarin elk
commissielid zich kan vinden. Dit advies kan door het projectbureau ‘herbestemming kerken’ dan mee
in overweging genomen worden.
147.5
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15.

Aktename van collegebeslissing d.d. 8 april 2016 met betrekking tot aanstelling Publius
advocaten voor de opmaak van een verzoekschrift aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen
dossier V.EK/15/10

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenberg, d.d.
23 oktober 2015, tot weigering van de verkavelingsvergunning, ingediend door Rudi Van Eycken, met

als adres Bosdellestraat 23, 1933 Sterrebeek, voor het creëren van drie (3) bouwkavels, gelegen
Bruulstraat ZN en Silsomstraat te Kortenberg (Erps-Kwerps), kadastraal gekend als Afdeling 2, Sectie
C, perceelnummers 501/C, 523/H en 523/L;
Gelet op het beroep van de heer Rudi Van Eycken, Bosdellestraat 23, 1933 Sterrebeek, aanvrager
tegen de weigering van het college van burgemeester en schepenen van 23 oktober 2015 bij de
Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant;
Gelet op het besluit van de Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant d.d. 25 februari 2016 dewelke
het beroep, ingediend door de heer Rudi Van, Eycken, Bosdellestraat 23, 1933 Sterrebeek, aanvrager
tegen de weigering van het college van burgemeester en schepenen van 23 oktober 2015, heeft
ingewilligd en de vergunning heeft verleend;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenberg zich niet
akkoord kan verklaren met het besluit van de Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant d.d. 25
februari 2016, dewelke haar aanvankelijke weigeringsbeslissing hervormt en het besluit d.d. 25
februari 2016 middels een annulatie procedure wenst aan te vechten voor de Raad voor
Vergunningsbetwistingen;
Gelet op de miskenning van de bevoegdheid van de gemeenteraad (artikelen 2 en 42 van het
Gemeentedecreet), van artikel 4.2.25 VCRO en van de artikelen 27 en 28 van de wet van 10 maart
1947 op de buurtwegen;
Gelet op de inhoud van artikel 4.8.11, §1, 2° VCRO, welk artikel bepaalt dat beroepen voor de Raad
voor Vergunningsbetwistingen door de bij het dossier betrokken vergunning verlenende
bestuursorganen kunnen worden ingesteld;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenberg een
zodanige, bij het dossier betrokken vergunningverlenende bestuursorgaan uitmaakt en in die
hoedanigheid een verzoek tot vernietiging tegen het besluit van de Deputatie van de provincie VlaamsBrabant van 25 februari 2016 wenst in te stellen;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen op grond van artikel 4.7.12, artikel
4.8.11, §1, 2° VCRO en artikel 57, §2 van het Gemeentedecreet over het rechtens vereiste belang en
procesbevoegdheid beschikt om een verzoek tot vernietiging in te leiden (RvVB 27 maart 2012,
A/2012/0118, Stad Leuven; RvVB nr. A/2012/0113, 27 maart 2012);
Overwegende dat de Raad van State in een arrest van 25 mei 2012 (nr. 219.495) als cassatierechter
heeft beslist dat het vergunningverlenende bestuursorgaan dat betrokken is bij het dossier als
belanghebbende beroep kan instellen bij de Raad, en zelfs een college van burgemeester en schepenen
dat een beslissing nam buiten de voorziene vervaltermijn, als een dergelijk orgaan moet worden
beschouwd;
Overwegende dat in het besluit van de Deputatie wordt aangegeven dat geen gemeenteraadsbeslissing
voor het wijzigen van de (gemeente)weg werd genomen en dat evenmin een procedure werd opgestart
voor de verbreding van de buurtweg nr. 91; dat in de aanvraag evenwel uitdrukkelijk door de
aanvrager voorzien was in een gratis grondafstand van een strook grond gelegen langsheen de
Silsomstraat en de buurtweg nummer 91 (lot 4), de realisatie van een voetpad op deze strook en de
wijziging van de rooilijn ter hoogte van de strook;
Overwegende dat de Deputatie heeft geoordeeld dat het verbreden van de weg ruimtelijk niet gewenst
is; dat om die reden de Deputatie via een planaanpassing de oppervlakte van lot 4 verdeeld over lot 1
en 2;
Overwegende dat de werkwijze van de Deputatie die erop gericht is om een beslissing van de
gemeenteraad over de zaak van de wegen, evenals een procedure conform artikel 27 en 28 van de wet
van 10 maart 1941 op de buurtwegen te vermijden, strijdig is met artikel 4.2.25 VCRO, de artikelen 2
en 42 van het Gemeentedecreet en de artikelen 27 en 28 van de wet van 10 maart 1841 op de
buurtwegen; dat het enkel toekomt aan de gemeenteraad om over de verbreding van de Silsomstraat
als gemeenteweg een beslissing te nemen (artikelen 2 en 42 van het Gemeentedecreet); dat het dan ook
niet aan de Deputatie toekomt om zich uit te spreken over de opportuniteit van de verbreding;
Overwegende dat deze beslissing het besluit van de Deputatie over deze verkavelingsaanvraag vooraf
dient te gaan (artikel 4.2.25 VCRO);
Overwegende dat in het kader van de wet van 10 maart 1841 op de buurtwegen de uiteindelijke
beslissingsbevoegdheid over de wijziging van een buurtweg bij de Deputatie ligt en niet bij de
gemeenteraad; dat daar echter tegenover staat dat de gemeenteraad zich niet heeft kunnen uitspreken

over de wijziging van de buurtweg, zoals voorzien in de procedure uitgewerkt in de wet van 10 maart
1841 op de buurtwegen;
Gelet het op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 08.04.2016;
Besluit:
Art.1: De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Deputatie van de provincie VlaamsBrabant d.d. 25 februari 2016 dewelke het beroep, ingediend door de heer Rudi Van Eycken,
Bosdellestraat 23 1933 Sterrebeek, aanvrager tegen de weigering van het college van burgemeester en
schepenen van 23 oktober 2015 voor het voor het creëren van drie (3) bouwkavels, gelegen Bruulstraat
ZN en Silsomstraat te Kortenberg (Erps-Kwerps), kadastraal gekend als Afdeling 2, Sectie C,
perceelnummers 501/C, 523/H en 523/L, heeft ingewilligd en de vergunning heeft verleend;
Art.2: De gemeenteraad neemt akte van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen
om in toepassing van artikel 4.8.2 juncto 4.8.11, §1, 2° VCRO in haar hoedanigheid van de bij het
dossier betrokken vergunningverlenend bestuursorgaan een verzoek tot vernietiging tegen voormelde
beslissing voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen in te stellen en verder alle handelingen te
stellen zoals voor een verzoekende partij in het kader van een vernietigingsprocedure toegelaten of
nuttig zijn;
Art.3: De gemeenteraad neemt ervan akte dat Mr. Roel Meeus en Mr. Günther L’Heureux van
Advocatenkantoor PUBLIUS advocaten, Gulledelle 96/3, 1200 Brussel, door het college van
burgemeester en schepen in de zitting van 8 april 2016 werden aangesteld om het verzoek tot
vernietiging op te stellen en de belangen van het college van burgemeester en schepenen in de ganse
procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen te behartigen;
Art.4: De gemeenteraad stelt vast en neemt akte dat zij met betrekking tot de verkavelingsaanvraag
niet de kans heeft gekregen om zich uit te spreken over het tracé en de uitrusting van de wegenis.
172.2
- 3 RO
- 1 Advocatenkantoor PUBLIUS advocaten

16.

Finilek: kapitaalverhoging Eandis Assets

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finilek;
Gelet op de statuten van Finilek;
Gelet op het feit dat Finilek op verzoek en voor rekening van de gemeente rechtstreeks aandeelhouder
kan worden van Eandis Assets door intekening op de kapitaalverhoging;
Gelet op de aangetekende brief van Finilek van 22 maart 2016;
Overwegende de toelichting in de motiveringsnota voor de kapitaalverhoging;
Overwegende dat de kapitaalverhoging voor rekening van de gemeente door Finilek wordt
gefinancierd via vreemde middelen (bankfinanciering);
Overwegende dat in het budget geen uitgavekredieten moeten worden voorzien;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, 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.

Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: Aan Finilek wordt opdracht gegeven voor rekening van de gemeente de kapitaalverhoging
van Eandis Assets te onderschrijven voor een bedrag van 459.845,94 euro.
Artikel 2: Dit besluit wordt voor uitvoering onverwijld overgemaakt aan Finilek, p/a Intermixt,
Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.
901
- 1 archief AZ
- 1 FIN
- 1 Finilek

17.

I.W.V.B.: vervanging gemeentelijke afgevaardigde

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 december 2013 houdende aanstelling van de heer René
De Becker als volmachtdrager en de heer Koen Van Roey als plaatsvervangend volmachtdrager van de
gemeente in alle algemene vergaderingen van I.W.V.B. tot en met 31 december 2018;
Gelet op de e-mail van 1 maart 2016 van de heer René De Becker houdende zijn ontslag voor dit
mandaat;
Overwegende dat er daarom een nieuwe effectieve volmachtdrager en desgevallend ook een nieuwe
plaatsvervanger dient aangesteld te worden;
Gelet op de voorgedragen kandidaten als effectief volmachtdrager:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- KoenVan Roey bekomt 24 stemmen
Gelet op de voorgedragen kandidaten als plaatsvervangend volmachtdrager:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Kristien Goeminne bekomt 24 stemmen
Besluit:
Artikel 1: Met 24 stemmen wordt Koen Van Roey, wonende Grensstraat 33 te 3078 Everberg,
aangeduid als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan alle algemene vergaderingen
van de opdrachthoudende vereniging I.W.V.B. die vanaf heden georganiseerd worden tot en met 31
december 2018.
Artikel 2: Met 24 stemmen wordt Kristien Goeminne, wonende Kwikstraat 38 te 3078 Everberg,
aangeduid als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan alle algemene
vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging I.W.V.B. die vanaf heden georganiseerd worden
tot en met 31 december 2018.
(Artikel 2 is enkel van toepassing wanneer de aangestelde in artikel 1 de huidige plaatsvervanger
betreft en deze bijgevolg eveneens dient vervangen te worden.)

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 opdrachthoudende
vereniging I.W.V.B., ter attentie van het secretariaat p/a, Stropkaai 14 te 9000 Gent.
931
- 1 archief AZ
- 1 I.W.V.B.
- 1 kandidaat

18.

Vivaqua: agenda Algemene Vergadering in buitengewone zitting van 19 mei 2016

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de uitnodiging van 18 maart 2016 voor de Algemene Vergadering in buitengewone zitting
van Vivaqua op 19 mei 2016 met bijhorende agenda;
1. voorstel tot wijziging van artikel 48 van de statuten;
Gelet op de hangende procedure ingesteld door de gemeente Kortenberg (alsook de parallelle
procedure ingesteld door andere Vlaamse gemeenten), waarin de gemeente Kortenberg de miskenning
door Vivaqua van het uittredingsrecht van de gemeenten ingevolge het samenwerkingsakkoord van
13 februari 2014 aanvecht, en de rechtbank verzoekt om te willen vaststellen dat de gemeente
Kortenberg reeds is uitgetreden, en in ondergeschikte orde de ontbinding van Vivaqua vordert;
Overwegende dat - in het licht van deze omstandigheden – de gemeente Kortenberg zich in beginsel
niet langer in een positie bevindt om deel te nemen aan de Algemene Vergadering, en dat zij zich in
die optiek voor zoveel als nodig dan ook dient te onthouden van het uitbrengen van een stem over het
voorliggende voorstel tot wijziging van art. 48 van de statuten van Vivaqua;
Overwegende dat – voor het geval finaal evenwel door de Rechtbank zou worden geoordeeld dat de
gemeente toch nog niet zou zijn uitgetreden – ook in dat geval de gemeente zich wenst te onthouden
van het uitbrengen van een stem;
Dat de gemeente met name van oordeel is dat onduidelijkheid bestaat over de mate waarin een
blijvende onderwerping aan de rechtspersonenbelasting in voorkomend geval tevens zou vereisen dat
de rechten van de vennoten bij uittreding of liquidatie worden ingeperkt, alsook over de vraag of een
gebeurlijke instemming met de thans voorgestelde uitsluiting van dividenduitkering ook de aanspraken
van de gemeente bij uittreding nadelig zou beïnvloeden;
Overwegende dat de gemeente van oordeel is dat de bovenvermelde houding van de gemeente, in het
licht van de omstandigheden inzake de lopende gerechtelijke procedure tegen Vivaqua alsook in het
licht van de voormelde onduidelijkheid, eveneens dient te worden genotuleerd op de Bijzondere
Algemene Vergadering van Vivaqua;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over de agenda:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven.
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de Algemene Vergadering in
buitengewone zitting van 19 mei 2016 van Vivaqua wordt als volgt vastgesteld:
Onthouding op punt 1 van de agenda.
Verantwoording voor deze onthouding:
‘Gelet op de hangende procedure ingesteld door de gemeente Kortenberg (alsook de parallelle
procedure ingesteld door andere Vlaamse gemeenten), waarin de gemeente Kortenberg de miskenning
door Vivaqua van het uittredingsrecht van de gemeenten ingevolge het samenwerkingsakkoord van
13 februari 2014 aanvecht, en de rechtbank verzoekt om te willen vaststellen dat de gemeente

Kortenberg reeds is uitgetreden, en in ondergeschikte orde de ontbinding van Vivaqua vordert;
Overwegende dat - in het licht van deze omstandigheden – de gemeente Kortenberg zich in beginsel
niet langer in een positie bevindt om deel te nemen aan de algemene vergadering, en dat zij zich in die
optiek voor zoveel als nodig dan ook dient te onthouden van het uitbrengen van een stem over het
voorliggende voorstel tot wijziging van art. 48 van de statuten van Vivaqua;
Overwegende dat – voor het geval finaal evenwel door de Rechtbank zou worden geoordeeld dat de
gemeente toch nog niet zou zijn uitgetreden – ook in dat geval de gemeente zich wenst te onthouden
van het uitbrengen van een stem;
Dat de gemeente met name van oordeel is dat onduidelijkheid bestaat over de mate waarin een
blijvende onderwerping aan de rechtspersonenbelasting in voorkomend geval tevens zou vereisen dat
de rechten van de vennoten bij uittreding of liquidatie worden ingeperkt, alsook over de vraag of een
gebeurlijke instemming met de thans voorgestelde uitsluiting van dividenduitkering ook de aanspraken
van de gemeente bij uittreding nadelig zou beïnvloeden;
Overwegende dat de gemeente van oordeel is dat de bovenvermelde houding van de gemeente, in het
licht van de omstandigheden inzake de lopende gerechtelijke procedure tegen Vivaqua alsook in het
licht van de voormelde onduidelijkheid, eveneens dient te worden genotuleerd op de Bijzondere
Algemene Vergadering van Vivaqua.’
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente wordt opgedragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen en de
verantwoording voor de onthouding te laten notuleren op de Bijzondere Algemene Vergadering van
19 mei 2016.
Artikel 3: Het college wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing en brengt deze ter kennis aan
Vivaqua, Keizerinlaan 17-19 te 1000 Brussel.
901
- 1 archief AZ
- 1 Vivaqua
- 1 vertegenwoordiger

19.

Interleuven: goedkeuring agenda Algemene Vergadering van 25 mei 2016

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 25 maart 2016 voor de algemene vergadering van Interleuven op
25 mei 2016 met bijhorende agenda;
Overwegende dat het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld;
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van Interleuven volgende punten bevat:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering d.d.
23.12.2015
3. Verslag over de activiteiten 2015
4. Jaarrekening per 31.12.2015 – verslag van de Commissaris-Revisor
5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor
7. Provinciale bijdrage voor werkingskosten 2016 cfr. art. 14.1. van de statuten
8. Vervanging leden raad van bestuur:

-

De gemeente Rotselaar draagt de heer Dirk Claes voor als vervanging van de heer Jan
Vanborren in de raad van bestuur
- De gemeente Tervuren draagt mevr. Kelly Merckx voor als vervanging van de heer Werner
Aerts in de raad van bestuur
- De provincie Vlaams-Brabant draagt de heer Jo De Clercq voor als vervanging van mevr.
Marie-Claire Loozen in de raad van bestuur
9. 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.
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de Algemene Vergadering van
25 mei 2016 van Interleuven wordt als volgt vastgesteld:
Goedkeuring van alle agendapunten van de Algemene Vergadering:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering d.d.
23.12.2015
3. Verslag over de activiteiten 2015
4. Jaarrekening per 31.12.2015 – verslag van de Commissaris-Revisor
5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor
7. Provinciale bijdrage voor werkingskosten 2016 cfr. art. 14.1. van de statuten
8. Vervanging leden raad van bestuur:
- De gemeente Rotselaar draagt de heer Dirk Claes voor als vervanging van de heer Jan
Vanborren in de raad van bestuur
- De gemeente Tervuren draagt mevr. Kelly Merckx voor als vervanging van de heer Werner
Aerts in de raad van bestuur
- De provincie Vlaams-Brabant draagt de heer Jo De Clercq voor als vervanging van mevr.
Marie-Claire Loozen in de raad van bestuur
9. 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.
901
- 1 archief AZ
- 1 Interleuven
- 1 vertegenwoordiger

20.

Finilek: goedkeuring agenda Jaarvergadering van 17 juni 2016

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 22 maart 2016 om vertegenwoordigd te zijn op de
Jaarvergadering van Finilek die op 17 juni 2016 zal plaatsvinden in Faculty Club, Groot Begijnhof 14
te 3000 Leuven;
Overwegende dat de Jaarvergadering van Finilek volgende agenda heeft:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2015
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2015 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting)
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
5. Statutaire benoemingen
6. 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, Jana
Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven.
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: De agenda van de Jaarvergadering van Finilek op 17 juni 2016:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2015
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2015
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2015 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting)
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor
5. Statutaire benoemingen
6. Statutaire mededelingen,
wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Jaarvergadering van
de dienstverlenende vereniging Finilek op 17 juni 2016, 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
- 1 archief AZ
- 1 Finilek
- 1 FIN

21.

Hofheide: goedkeuring agenda en aanstelling vertegenwoordiger gewone Algemene
Vergadering van 21 juni 2016

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente in de IGS Hofheide;
Gelet op de brief van de IGS Hofheide van 17 maart 2016 met bijlagen waarbij een gewone Algemene
Vergadering wordt samengeroepen op 21 juni 2016 met de volgende agenda:
1. Goedkeuring van het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 22 december 2015
2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2015

3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
4. Ruling met het oog op het behoud van het ressorteren onder de rechtspersonenbelasting
5. Wijziging van de statuten
6. Werking van het crematorium
7. Varia
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, en latere
wijzigingen;
Gelet op de statuten van de opdrachthoudende vereniging “Hofheide”, meer bepaald artikel 29 van de
statuten;
Gelet op de voorgedragen kandidaten als vertegenwoordiger:
Gelet op de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 24
- Tom Jespers bekomt 23 stemmen
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over de agenda:
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: De agenda van de gewone Algemene Vergadering van IGS Hofheide van 21 juni 2016,
namelijk:
1. Goedkeuring van het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 22 december 2015
2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2015
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
4. Ruling met het oog op het behoud van het ressorteren onder de rechtspersonenbelasting
5. Wijziging van de statuten
6. Werking van het crematorium
7. Varia,
wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Met 23 stemmen wordt Tom Jespers, wonende Kouterstraat 44 te 3071 Erps-Kwerps,
aangesteld als gemeentelijke vertegenwoordiger in de gewone Algemene Vergadering van de
opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven “Hofheide” op
21 juni 2016 en wordt hij/zij gemandateerd om over de agendapunten te beraadslagen en te stemmen,
onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 3: Een afschrift van deze beslissing zal bezorgd worden aan de opdrachthoudende vereniging
voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven “Hofheide”, pa/ Jacques Roggen, Broekstraat
10 te 3150 Haacht, en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger.
Artikel 4: Deze beslissing wordt onderworpen aan het algemeen toezicht.
901
- 1 archief AZ
- 1 Hofheide
- 1 vertegenwoordiger

22.

Toetreding tot het raamcontract via aankoopcentrale van gemeente Grimbergen: huur en
onderhoud van multifunctionals en printers met beheersysteem

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
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 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 de plaatsing van overheidsopdrachten in
klassieke sectoren en latere wijzigingen;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Grimbergen d.d. 8
oktober 2013 houdende de gunning aan firma Canon Belgium NV, Berkenlaan 3 te 1831 Diegem, die
Michiels nv, Stationsstraat 143 te 2235 te Hulshout aanduidt als onderaannemer die de uitvoering en
facturatie op zich zal nemen tegen de voorwaarden van het bestek van gemeente Grimbergen met
nummer 2013/334 voor een raamovereenkomst voor huur en onderhoud van multifunctionals en
printers met beheersysteem;
Overwegende dat deze aanbestedende overheid fungeert als opdrachtencentrale voor lokale
overheden in de provincie Vlaams-Brabant die toegetreden zijn tot een door VERA opgericht
samenwerkingsverband;
Overwegende dat het bestuur kan toetreden tot deze raamovereenkomst en zelf geen
gunningsprocedure moet voeren wat een besparing aan tijd en geld betekent;
Overwegende dat de gemeente niet verplicht is tot afname van producten en/of diensten;
Overwegende dat de nodige budgetten zijn beschikbaar zijn;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven.
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeente doet beroep op de aankoopcentrale van gemeente Grimbergen voor huur en
onderhoud van multifunctionals en printers met beheersysteem
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering.
281.03
- 1 archief AZ
- 1 IT
- 1 FIN
- 1 gemeente Grimbergen

23.

Inrichten avonturenpad in natuurreservaat De Rotte Gaten in Meerbeek. 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 noodzakelijkheid van het aanleggen van een avontuurlijk, recreatief en ecologisch
speelbos werd aangetoond in het beleidsprogramma 2013-2018, meer bepaald in hoofdstuk ‘Vrije Tijd
– Ruimte voor Vrije tijd’;

Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Inrichten avonturenpad in
natuurreservaat De Rotte Gaten in Meerbeek” een bestek werd opgemaakt;
Overwegende dat de uitgave voor de opdracht met als voorwerp “Inrichten avonturenpad in
natuurreservaat De Rotte Gaten in Meerbeek” wordt geraamd op € 65.000 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 1419/001/014/003/006 met registratiesleutel
075000/22900007
Gelet op het visum nr. 2016/33 van d.d. 07.04.2016 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, 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.
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met en de raming voor de opdracht met als
voorwerp “Inrichten avonturenpad De Rotte Gaten in Meerbeek”. 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 € 65.000 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
1419/001/014/003/006 met registratiesleutel 075000/22900007
147.1
- 1 JEUGD
- 1 FIN

24.

Aankoop en plaatsen van Individuele Behandelingsinstallaties Afvalwater 2016 – 2019. Aquafin
Gunning

Gelet op de schepencollegebeslissing, d.d. 23.05.2007, waarbij de opdracht “concessie van openbare
dienst m.b.t. het beheer en de uitbouw van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Kortenberg” aan de
nv Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar werd toevertrouwd;
Overwegende dat de gemeente Kortenberg in het buitengebied geconfronteerd wordt met een aantal
woningen waarvoor de aanleg van een collectief riolerings- en zuiveringssysteem duurder is dan de
individuele behandeling van het afvalwater;
Overwegende dat in dit gebied de Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) noodzakelijk is;
Overwegende dat een collectieve en gecoördineerde aanpak van de IBA’s door de gemeente wordt
voorgesteld;
Overwegende dat de IBA’s eigendom worden van de gemeente;
Overwegende dat de burger het terrein ter beschikking stelt en de elektriciteitskost ter zijner laste
neemt;
Overwegende dat in het kader van de concessieovereenkomst het organiseren van de
aankoopprocedure, het leveren en plaatsen van de IBA’s, de begeleiding en coördinatie van de
afkoppelingen door een afkoppelingsdeskundige, de indienststelling en oplevering, het beheer en
onderhoud en de administratieve afhandeling, aan de nv Aquafin kan toegewezen worden;

Overwegende dat door de gemeente Kortenberg aan de nv Aquafin reeds opdracht werd gegeven om,
in het kader van de concessieovereenkomst, vanaf 2010 tot en met 2015 een aantal IBA’s te plaatsen;
Overwegende dat in 2016 tot en met 2019 het plaatsen van IBA’s dient verdergezet te worden;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering, d.d. 18.12.2015 houdende de vaststelling van de
stroomgebiedbeheersplannen voor Schelde en Maas (2016 – 2021), met inbegrip van de maatregelen
bij de stroomgebiedbeheerplannen, de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende
uitvoeringsplannen;
Gelet op het krediet dat voorzien is op actie 1419/001/008/004/011, met registratiesleutel
22800007/0310 van het investeringsbudget 2016 en volgende dienstjaren;
Gelet op het visum nr. 2016/32, d.d. 07.04.2016 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, 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.
Besluit: Met algemene stemmen
In het kader van de concessieovereenkomst wordt de opdracht inzake het plaatsen van een aantal
IBA’s in 2016 tot en met 2019, toegewezen aan de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar.
Deze opdracht aan de nv Aquafin bestaat in o.a.:
- het organiseren van de aankoopprocedure;
- de levering en plaatsing van de IBA’s;
- de begeleiding en coördinatie van de afkoppelingen door een afkoppelingsdeskundige;
- de indienststelling en oplevering;
- het beheer en onderhoud;
- de administratieve afhandeling.
De kosten voor het leveren en plaatsen van de IBA’s, de kosten voor de afkoppelingsdeskundige en de
afkoppeling zelf, plus projectgerelateerde kosten mogen afgenomen worden van actie
1419/001/008/004/011, met registratiesleutel 22800007/0310 van het investeringsbudget 2016 en
volgende dienstjaren.
Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630
Aartselaar.
851.2
- 2 OW
- 1 fin
- 1 Aquafin

25.

Erps-Kwerps Erfgoedhuis Dak- en muurisolatie zolderruimte. Goedkeuring contract
EDLB/Eandis

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 het besluit van de gemeenteraad van 17 mei 2010 betreffende de goedkeuring van de
kaderovereenkomst tussen gemeente Kortenberg en Iverlek met het oog op ondersteuningsactiviteiten
betreffende energiebesparing, (hernieuwbare) energie en energieefficiëntie;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 april 2013 betreffende de
gunning van de studieopdracht met onderwerp “Stookplaatsrenovatie en dakisolatie Erfgoedhuis” aan
EDLB/Eandis;
Gelet op feit dat het gedeelte van de stookplaatsrenovatie reeds werd uitgevoerd;
Gelet dat in 2016 de nodige budgetten werden voorzien voor de isolatie van de zolderruimte;
Overwegend dat de dakisolatie van het Erfgoedhuis Erps-Kwerps uitgevoerd wordt ingevolge en
volgens de bepalingen van het Advies Energiebesparend project;
Overwegende dat door EDLB/Eandis in uitvoering van de kaderovereenkomst een contractvoorstel
met als referentie KRTB-G-TC-16-16077 opgesteld werd dat ter goedkeuring voorgelegd wordt voor
de projectuitvoering stookplaatsrenovatie Erfgoedhuis, Dorpsplein 16, 3071 Erps-Kwerps;
Overwegende dat voor de uitvoering van de dakisolatie van het Erfgoedhuis van Erps-Kwerps tevens
een “Voorontwerp - Dakisloatie” werd opgesteld;
Overwegende dat de uitvoering van de werken geraamd wordt op 46.970,49 € excl. BTW of 56.834,29
€ incl. BTW;
Overwegend dat er een REG-premie kan bekomen worden voor 2.380,00 euro incl. BTW;
Gelet op het feit dat deze uitgave werd voorzien op beleidscode 0050 – 22199500 onder actie
001/009/004/008 op het investeringsbudget van 2016;
Gelet op het visum nr. 2016/39 d.d. 15/04/2016 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, 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.
Besluit: Met algemene stemmen
De goedkeuring van het contract met als referentie KRTB-G-TC-16-16077 opgesteld door
EDLB/Eandis voor uitvoering van de dak- en muurisolatie van de zolderruimte van het Erfgoedhuis te
Erps-Kwerps en de bijhorende documenten “Voorontwerp daksisolatie” worden bekrachtigd.
De kostprijs voor deze werken worden geraamd op 46.970,49 € excl. BTW of 56.834,29 € incl. BTW.
De REG-premie van 2.380,00 euro incl. BTW dient hierop nog in rekening gebracht worden.
Na oplevering wordt een correcte afrekening gemaakt à rato van de al of niet uitgevoerde meerwerken.
De betaling zal gebeuren met het krediet voorzien op beleidscode beleidscode 0050 – 22199500 onder
actie 001/009/004/008 op het investeringsbudget van 2016.
861.5
- GGZ - VDLM

26.

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

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;
Overwegend dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Inrichting snelbalie gelijkvloers
administratief centrum Kortenberg – Losse meubels” een bestek met nr. 2007520 werd opgemaakt
door de ontwerper Artipool voor het aanstellen van een leverancier voor de losse meubels;
Overwegende dat de levering van de materialen geraamd werd op 51.150,00 € excl. BTW of
61.891,15 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 van de financieel beheerder 2016/41 d.d. 15/04/2016;
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.
Besluit: Met algemene stemmen
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2007520 voor de opdracht met als voorwerp
“Inrichting snelbalie gelijkvloers administratief centrum Kortenberg – Losse meubels”.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund na onderhandelingsprodure zonder bekendmaking.
De werken worden geraamd op 51.150,00 € excl. BTW of 61.891,15 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

27.

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

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;
Overwegend dat in het kader van de opdracht met als voorwerp “Inrichting snelbalie gelijkvloers
administratief centrum Kortenberg – Vaste meubels” een bestek met nr. 2007521 werd opgemaakt
door de ontwerper Artipool voor het aanstellen van een leverancier voor de vaste meubels;

Overwegende dat de levering van de materialen geraamd werd op 32.150,00 € excl. BTW of
38.901,50 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 van de financieel beheerder 2016/40 d.d. 15/04/2016;
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.
Besluit: Met algemene stemmen
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2007521 voor de opdracht met als voorwerp
“Inrichting snelbalie gelijkvloers administratief centrum Kortenberg – Vaste meubels”.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund na onderhandelingsprodure zonder bekendmaking.
De werken worden geraamd op 32.150,00 € excl. BTW of 38.901,50 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

28.

Aanbrengen wegmarkeringen 2016: goedkeuring bestek en gunningswijze

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen;
Gelet op het KB van 15.07.2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten en de klassieke
sectoren;
Gelet op het KB van 14.01.2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en algemene
aannemingsvoorwaarden;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van
hun werk;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen;
Overwegende dat het past prijs te vragen voor het aanbrengen van wegmarkeringen voor het jaar 2016;
Overwegende dat de uitgave geraamd wordt op € 40.000, excl. BTW;
Overwegende dat de raming van de uitgave niet hoger is dan € 85.000 en dus mag gegund worden na
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat er door de dienst ‘Uitvoeringsdiensten’ een bestek werd opgemaakt;
Overwegende dat het nodige krediet voorzien is op: Actie 1419/001/010/010/016 met registratiesleutel
020040/61035010;
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.
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: Het bestek voor het aanbrengen van de wegmarkeringen voor het jaar 2016 wordt
goedgekeurd.
Artikel 2: De opdracht zal na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gegund worden.
Artikel 3: De uitgave wordt geraamd op € 40.000, excl. BTW, en is voorzien op: Actie
1419/001/010/010/016 met registratiesleutel 020040/61035010.
Artikel 4: De lijst van uit te nodigen firma’s en het starten van de procedure zal worden voorgelegd
aan het college.
281.4
- 1 archief AZ
- 1 FIN
- 1 UD (Marc Van der Veken)

29.

Verkaveling AEF-Invest langsheen Kwerpsebaan: tracé voetpad en voetgangersverbinding

Gelet op de aanvraag nr. V.EK/13/07 d.d. 31.05.2013 van AEF-Invest, Engerstraat 87, 3071 ErpsKwerps voor het verkavelen van de percelen afdeling 2 sectie G, nrs. 100p en 100c gelegen langsheen
de Kwerpsebaan te Erps-Kwerps;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 02.09.2013 waarbij het tracé van het voetpad en de
voetgangersverbinding van de verkaveling AEF-Invest langs de Everbergstraat-Kwerpsebaan te ErpsKwerps werd goedgekeurd;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 23.10.2013 waarin de
verkavelingsvergunning V.EK/13/07 werd goedgekeurd;
Overwegende dat tijdens de uitvoering van de werken vastgesteld werd dat de voetgangersverbinding
niet werd uitgevoerd zoals deze op de verkavelingsplannen was weergegeven en vergund werd;
Overwegende dat de tuinzone van lot 1 en lot 2 groter is dan op de verkavelingsplannen voorzien;
Overwegende dat het tracé van de voetgangersverbinding op de manier zoals ze werd aangelegd niet
goedgekeurd werd door de gemeenteraad;
Gelet op het PV van voorlopige oplevering waarin gesteld wordt dat vóór de definitieve oplevering de
voetgangersverbinding conform de plannen dient te worden aangelegd of een goedgekeurde
verkavelingswijziging moet kunnen voorgelegd worden;
Gelet op de aanvraag van een wijziging van de verkavelingsvergunning V.EK/13/07/W.A., ingediend
door AEF-Invest, Engerstraat 87, 3071 Erps-Kwerps op 04/02/2016;
Overwegende dat een openbaar onderzoek georganiseerd werd van 17.02.2016 tot 17.03.2016;
Gelet op het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat er geen enkel
bezwaarschrift werd ingediend;
Gelet op de wet van 29.03.1962, gewijzigd bij de wetten van 22.04.1970 en 22.12.1970, houdende de
organisatie van de Stedebouw en Ruimtelijke Ordening;
Gelet op het K.B. van 06.02.1971 betreffende de behandeling en openbaarmaking der
verkavelingsaanvragen;

Gelet op het K.B. van 22.06.1971 tot bepaling van de beslissingsvorm en de behandeling van bouwen verkavelingsaanvragen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 05.11.1986,
23.03.1989 en 25.03.1998;
Gelet op het M.B. van 25.05.1998 houdende bepaling van de vorm der beslissingen ter uitvoering van
art. 46 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 05.05.2000 betreffende de openbare onderzoeken
over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 februari 1979 waarbij de minimum voorschriften werden
vastgesteld betreffende de “Algemene Administratieve voorschriften voor uitrusting verkavelingen”;
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.
Besluit: Met algemene stemmen
Het tracé en de uitrusting van het voetpad en de voetgangersverbinding zoals weergegeven in het
dossier van de verkavelingswijziging V.EK/13/07/W.A. wordt goedgekeurd mits aan de volgende
voorwaarde wordt voldaan:
De afsluiting afdeling 2 sectie G nr. 100T dient verplaatst te worden naar de grens tussen de
voetgangersverbinding en de private eigendom, zodanig dat het driehoekig perceeltjes tussen de
afsluiting de voetgangersverbinding integraal mee opgenomen wordt in het afgesloten perceel 100T en
het onderhoud ervan verzekerd is.
874.23
- 2 OW
- 1 AEF-invest

30.

Schoolrouteproject Everberg, definitieve beslissing rooilijnplannen (deel), definitieve beslissing
wijziging voetwegen

Vaststelling rooilijn (deel) van de voetweg nr. 48 en gedeeltelijke verlegging voetweg nr. 48
Vaststelling rooilijn (deel) van de voetweg nr. 68 en gedeeltelijke wijziging voetweg nr. 68
Afschaffen van voetweg nr. 50
Gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 7
Gedeeltelijke afschaffing van voetweg nr. 49
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling van de rooilijn, 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 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 buurtwegen;
Gelet op de collegebeslissing van 22/05/2015 houdende de exclusieve dienstverlening Interleuven:
opmetingen;
Overwegende dat het college in zitting van 12/12/2014 de nota “Verkeersknelpunten en Maatregelen.
Schoolomgeving en schoolroutes Everberg” goedkeurde om in te dienen bij de provincie;

Overwegende dat in deze nota de volledige schoolroute vanuit Armendaal naar het centrum van
Everberg voorgesteld wordt;
Overwegende dat de Deputatie in haar beslissing van 29/01/2015 laat weten subsidies toe te kennen
voor herinrichting van de schoolroutes op het gedeelte van de schoolroute die reeds toegankelijk is;
Overwegende de bespreking in het mobiliteitsoverleg van 25/02/2015 waarin een definitief voorstel
voor het voorkeursscenario werd opgemaakt;
Overwegende dat het schepencollege zich akkoord verklaarde met dit voorkeursscenario in haar zitting
van 11/03/2015;
Overwegende dat de voetwegen nrs. 7, 48, 49, 50 en 68 voetwegen zijn en derhalve de procedure voor
(gedeeltelijke) wijziging van buurtwegen dient gevolgd te worden;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1 februari 2016 betreffende de voorlopige beslissing van het
rooilijnplan (deel) en de principiële beslissing betreffende de wijzigingen aan de voetwegen;
Overwegende dat er gedurende dertig dagen een openbaar onderzoek werd georganiseerd nl. van 24
februari tot 25 maart 2016;
Overwegende dat in het bezwaarschrift volgende elementen werden aangehaald en weerlegd kunnen
worden:
“Dit zou een hoogst onveilige verkeerssituatie veroorzaken in de Ziptstraat ter hoogte van de
verkeersdrempel”
Het klopt dat er bijzondere aandacht besteed moet worden aan de oversteek van de Ziptstraat. Door de
aanleg van het nieuwe fietspad kan er ook richting Everberg gefietst worden langs de straat, en
richting Kortenberg langs de nieuw aan te leggen verbinding. Het bezwaar handelt echter niet over de
eigenlijke verlegging.
“We vinden het spijtig vast te stellen dat bij de huidige heraanleg van de Ziptstraat geen fietspad
langs beide zijden werd overwogen, wat ons de veiligste en efficiëntste oplossing lijkt.”
Er is wel overwogen om langs beide zijden van de Ziptstraat een fietspad aan te leggen. Omwille van
de eigendomsstructuren was dit niet mogelijk tegelijkertijd met deze werken. Op langere termijn is er
wel de intentie om ook langs de andere zijde een fietspad aan te leggen. Het bezwaar handelt echter
niet over de eigenlijke verlegging.
“Dergelijke brede (half)verharde voetweg zou een ideale vluchtweg naar de Bankstraat en de
Steenhofstraat creëren.”
Het openbaar onderzoek handelt over het feit dat een officiële voetweg uit de Atlas der Buurtwegen
verlegd wordt. Het verleggen van een officiële weg leidt niet noodzakelijk tot inbraken.
“Een gedeeltelijke afschaffing, waarbij voetweg 48 enkel loopt vanaf voetweg 49 naar de Bankstraat
zou een volwaardig alternatief kunnen zijn voornoemde bezwaren indachtig”.
Uit de vele officiële voetwegen in het veld is een selectie gemaakt voor een noord-zuid en een oostwest – verbinding. Wanneer voetweg 48 zou afgeschaft worden tussen de Ziptstraat en de voetweg 49,
zou deze oost-west – verbinding verdwijnen.
“Indien u het voorgestelde traject wenst in te richten voor recreatieve doeleinden, lijkt het
opportuun om het begrip voetweg in zijn oorspronkelijke betekenis in de Atlas der Buurtwegen te
interpreteren als ‘weg voor de voetganger’. Aldus zou een smallere, onverharde voetweg hieraan
ruim voldoen en tevens aandacht geven aan voornoemde bezwaren en de belangen van recreatieve
wandelaars.”
Het openbaar onderzoek handelt over de (nieuwe) ligging van de voetwegen en niet over de inrichting.
Gelet op het schattingsverslag, opgesteld door Studie-& Landmeetburo Jan Van Eycken, Kruisstraat
139, 3078 Everberg, waarin de min- en meerwaarden bepaald worden;
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.
Besluit: Met algemene stemmen

Artikel 1: De rooilijn van de gedeeltelijk te wijzigen voetwegen nrs. 48 en 68 zoals aangeduid op
bijgaand plan wordt definitief vastgesteld en ter goedkeuring voorgesteld aan de deputatie van de
provincie Vlaams-Brabant.
Artikel 2: Aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant wordt voorgesteld de voetwegen nrs. 48,
68, 50, 7, 49 van de Atlas van de Buurtwegen van Kortenberg gedeeltelijk te wijzigen zoals
aangeduid op bijgaand plan.
Artikel 3: Voor de te wijzigen voetwegen dient de meerwaarde vermeld in het schattingsverslag
betaald te worden.
575.25 (DBA)
- 1 MOB
- 1 Provincie Vlaams-Brabant

31.

Vaststelling rooilijn (deel) en gedeeltelijke verlegging voetweg nrs. 38-39-40. Principiële
goedkeuring

Gelet op het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling van de rooilijn, 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 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 buurtwegen;
Gelet op de plannen, opgesteld door Landmeetkantoor Willems, Kasteelstraat 43, 3071 Erps-Kwerps;
Overwegende dat het schepencollege in zitting van 5 februari 2016 geen opmerkingen formuleerde op
het voorliggende plan;
Overwegende dat de voetwegen nrs. 38-39-40 ingeschreven zijn in de Atlas der Buurtwegen en
derhalve de procedure voor (gedeeltelijke) wijziging van buurtwegen dient gevolgd te worden;
Overwegende dat door de landmeter een pre-advies op de plannen werd aangevraagd aan dienst
Mobiliteit van de provincie Vlaams-Brabant;
Gelet op het positief informeel preadvies vanuit dienst Mobiliteit van de Provincie Vlaams-Brabant;
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.
Besluit: Met algemene stemmen
Art.1 - Principieel akkoord te gaan met de vaststelling van de rooilijn (deel) van voetwegen nrs. 3839-40 en wijziging van deze voetwegen zoals aangeduid op de plannen.
Art.2 - Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de organisatie van het
voorgeschreven openbaar onderzoek volgens het besluit Vlaamse regering van 20 juni 2014 tot
vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen.
.
Art.3 - Het college van burgemeester en schepen te belasten met het aanvragen van een
schattingsverslag.

Art.4 - Na het openbaar onderzoek het dossier inzake de vaststelling van de rooilijn (deel) van
voetwegen nrs. 38-39-40 en wijziging van deze voetwegen voor definitieve beraadslaging aan de
gemeenteraad voor te leggen en nadien de voorstellen ter beslissing te zenden aan de deputatie van de
provincie Vlaams-Brabant.
575.21 DBA
- 2 MOB

32.

Kennisname briefwisseling

De gemeenteraad neemt kennis van
a) de brief van Victor Soens, Acacialaan 4A te 1853 Grimbergen, met bijlagen d.d. 14.03.2016 met
referentie xdr312, gericht aan het college van burgemeester en schepenen en alle gemeenteraadsleden;
b) de brief van Victor Soens, Acacialaan 4A te 1853 Grimbergen, d.d. 13.04.2016 met referentie
XDR1/320 gericht aan de burgemeester, het college van burgemeester en schepenen en de
gemeenteraad
De brieven kunnen gelezen worden op het intranet of liggen ter inzage op het secretariaat.
505.5
- 1 secretaris

33.

Verslag

Op de gemeenteraad van 7 maart werd als punt 13 het bestek en de gunningswijze voor de wegenis- en
rioleringswerken goedgekeurd in de Negenhoek – Kapelle- en Edegemstraat. Ter zitting werd beloofd
te onderzoeken of er toch bijkomende parkeerplaatsen konden worden voorzien in de bocht van de
Edegemstraat. De schepen van Openbare Werken licht een voorstel van aanpassing aan het plan van
de inrichting van de Edegemstraat toe waardoor er een 8-tal parkeerplaatsen bijkomen. De raad heeft
over deze aanpassing en over de overige notulen geen opmerkingen waardoor de notulen van de
vergadering van de gemeenteraad van 07.03.2016, conform art. 16 van het huishoudelijk reglement,
als goedgekeurd worden beschouwd.

P. LEBRUN
secretaris

C. TAES
voorzitter

