ZITTING VAN 6 JUNI 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, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Mia
Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens,
Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée, raadsleden; Paul Lebrun,
secretaris.

Raadsleden Roger Broos en Koen Van Roey laten zich verontschuldigen.
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OPENBARE ZITTING

1.

Kerkfabrieken: jaarrekening 2015

Gelet op het decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten;

Gelet op het besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse regering, gewijzigd bij besluit van
14 december 2012, houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de
erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van het Kabinet van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur d.d. 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Overwegende dat de jaarrekening 2015 van volgende kerkfabrieken gecoördineerd ingediend werd
door het Centraal Kerkbestuur bij het gemeentebestuur op 28 maart 2016;
Gelet op de individuele jaarrekening 2015 van de verschillende kerkfabrieken van Kortenberg,
Everberg, Erps, Kwerps en Meerbeek;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
voor de kerkfabrieken St.-Amandus-Erps, St.-Martinus en St.-Lodewijk-Everberg, O.-L.-VrouwKortenberg en St.-Pieter-Kwerps:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Mia Brumagne, René De
Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
voor de kerkfabriek St.-Antonius-Meerbeek
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody
Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Mia Brumagne, Silke Cuypers.
Besluit:
a) Met algemene stemmen wordt aan de jaarrekening 2015 van kerkfabriek
St.-Amandus-Erps een gunstig advies verleend, met
- in de exploitatie een overschot van €36322,96
- bij de investeringen een overschot van € 489,75.
b) Met algemene stemmen wordt aan de jaarrekening 2015 van kerkfabriek
St.-Martinus en St.-Lodewijk-Everberg een gunstig advies verleend, met
- in de exploitatie een tekort van €9737,45
- bij de investeringen geen overschot of tekort.
c) Met algemene stemmen wordt aan de jaarrekening 2015 van kerkfabriek
O.-L.-Vrouw-Kortenberg een gunstig advies verleend, met
- in de exploitatie een overschot van €70477,06
- bij de investeringen geen overschot of tekort.
d) Met algemene stemmen wordt aan de jaarrekening 2015 van kerkfabriek
St.-Pieter-Kwerps een gunstig advies verleend, met
- in de exploitatie een overschot van €4958,30
- bij de investeringen geen overschot of tekort.
e) Met 20 stemmen voor en 3 onthoudingen wordt aan de jaarrekening 2015 van kerkfabriek
St.-Antonius-Meerbeek een gunstig advies verleend, met
- in de exploitatie een tekort van €24994,26
- bij de investeringen een overschot van €85.191,26
185.3

2.

Leefmilieu – Contantbelastingsreglement voor de ter inzameling en verwerking op het
containerpark aangeboden harde en zachte plastics

Gelet op artikel 170 § 4 en 173 van de Grondwet;
Gelet op de artikelen 42 § 3 en 43 § 2 van het gemeentedecreet;
Gelet op de gecoördineerde omzendbrief gemeentefiscaliteit BA 2011/01;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 inzake de uitdrukkelijke motivering van bestuursbeslissingen;
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het
administratief toezicht op de gemeenten;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA);
Gelet op het contantbelastingreglement van 4 november 2013 betreffende de ter inzameling en
verwerking op het containerpark aangeboden afvalstoffen;
Overwegende dat harde en zachte plastics als nieuwe selectief in te zamelen fracties dienen ingevoerd
te worden in het reglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
afvalstoffen d.d.7 december 2015;
Gelet op het voorstel via EcoWerf van 18 april 2016 betreffende de bepaling van de tarieven voor
harde en zachte plastics
Overwegende dat met ingang van 15 december 2003 de gemeente beheersoverdracht deed aan
EcoWerf voor de uitbating van het containerpark;
Overwegende dat EcoWerf vanaf 1 juli 2016 harde en zachte plastics zal inzamelen op de
containerparken;
Overwegende dat de kosten voor de uitbating van het containerpark - en meer in het bijzonder de
kosten verbonden aan inzameling en verwerking van de daar aangeboden afvalstoffen - zwaar
doorwegen op de gemeentelijke financiën;
Overwegende dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht dienen te 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, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Mia Brumagne, René De
Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Met ingang van 1 juli 2016 wordt een contantbelasting geheven op het aanbieden van harde
plastics van 0,03 € per kg voor de inwoners en 0,06 € per kg voor de KMO’s.
Onder harde plastics wordt verstaan: alle zuivere harde plastics (HDPE, PP, PVC...):
Wat kan
Plastic buizen en dakgoten
Plastic emmers
Plastic ramen, deuren en rolluiken
Plastic speelgoed
Plastic muziekcassette dozen
Plastic tuinmeubelen
Plastic wasmanden
Plastic bierbakken
Plastic dakgoten
Plastic planchetten
…

Wat kan niet
Pmd
Kga: siliconen tubes, bussen van detergenten,
olie, vaten, verfpotten
Polyester golfplaten
Elektrisch / elektronisch materiaal
Spullen op batterijen
Bloempotten
Plastic folie
Motorhelmen
Auto-onderdelen
Frigoboxen of draagtassen

Zachte kunststoffen (ballen, dekzeilen)
Videobanden
Tuinslangen
….
Artikel 2: De belasting op het aanbieden van harde plastics is verschuldigd door de bezoeker en is na
afgifte van de plastics betaalbaar met de betaalkaart (bancontact). Onder zachte plastics wordt
verstaan: 100% zuivere folies, zakken, potjes,… (LDPE; HDPE, PP,….)
Wat kan
Folies
Draagtassen
Zakjes
Blisters
Kuipjes en vlootjes
Potjes
Kleerhangers
Bloempotjes
Klein speelgoed
Harde plastic met volume < 10 l
(emmer)

Wat kan niet
Pmd
Pvc
Rubber
Schuimrubber
Textiel
Schoenen
Leder
Piepschuim
Geplastificeerd papier
Golfplaten
Zilverkleurige folies

Deze dienen te worden aangeboden in een door EcoWerf via de gemeente ter beschikking gesteld
recipiënt (roze zak).
Artikel 3: Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting.
Artikel 4: Met ingang van 1 juli 2016 wordt een contantbelasting geheven op het aanbieden van zachte
plastics van 25 cent/zak (60liter), gratis aan te leveren op het containerpark.
Artikel 5: Gelast het College van burgemeester en schepenen met de uitvoering van dit besluit.
Artikel 6: Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht zoals geregeld door het
gemeentedecreet.
Artikel 7: Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2016.
580.1

3.

Gemeenteraadsbeslissing (ter aanvulling van het reglement betreffende het beheer van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen) inzake inzameling en
verwerking op het containerpark aangeboden harde en zachte plastics

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA);
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 7 december 2015 houdende het reglement betreffende de
inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 inzake de uitdrukkelijke motivering van bestuursbeslissingen;

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het
administratief toezicht op de gemeenten;
Overwegende dat met ingang van 15 december 2003 de gemeente beheersoverdracht deed aan
EcoWerf voor de uitbating van het containerpark;
Overwegende dat EcoWerf vanaf 1 juli 2016 twee nieuwe fracties zal inzamelen op de
containerparken, met name harde en zachte plastics;
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, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Mia Brumagne, René De
Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De harde plastics worden ingezameld op de EcoWerf-containerparken. Onder harde plastics
wordt verstaan: alle zuivere harde plastics (HDPE, PP, PVC...):
Wat kan
Plastic buizen en dakgoten
Plastic emmers
Plastic ramen, deuren en rolluiken
Plastic speelgoed
Plastic muziekcassette dozen
Plastic tuinmeubelen
Plastic wasmanden
Plastic bierbakken
Plastic dakgoten
Plastic planchetten
…

Wat kan niet
Pmd
Kga: siliconen tubes, bussen van detergenten,
olie, vaten, verfpotten
Polyester golfplaten
Elektrisch/ elektronisch materiaal
Spullen op batterijen
Bloempotten
Plastic folie
Motorhelmen
Auto-onderdelen
Frigoboxen of draagtassen
Zachte kunststoffen (ballen, dekzeilen)
Videobanden
Tuinslangen
….

De harde plastics moeten gereinigd en gezuiverd zijn en moeten ontdaan zijn van alle onderdelen die
geen plastic zijn.
Artikel 2: De zachte plastics worden ingezameld op de EcoWerf-containerparken. Onder zachte
plastics wordt verstaan: 100% zuivere folies, zakken, potjes,… (LDPE; HDPE, PP,….)
Wat kan
Folies
Draagtassen
Zakjes
Blisters
Kuipjes en vlootjes
Potjes
Kleerhangers
Bloempotjes
Klein speelgoed
Harde plastic met volume < 10 l
(emmer)

Wat kan niet
Pmd
Pvc
Rubber
Schuimrubber
Textiel
Schoenen
Leder
Piepschuim
Geplastificeerd papier
Golfplaten
Zilverkleurige folies

De zachte plastics moeten gereinigd en gezuiverd zijn en moeten ontdaan zijn van alle onderdelen die
geen plastic zijn. Deze dienen te worden aangeboden in een door EcoWerf via de gemeente ter
beschikking gesteld recipiënt (roze zak). De zak moet zorgvuldig gesloten worden. De zak mag noch
scheuren, barsten (tenzij zorgvuldig met plakband hersteld) of lekken vertonen.
Artikel 3: Het gewicht van het aangeboden recipiënt mag niet hoger zijn dan 10 kg.
Artikel 4: Gelast het College van burgemeester en schepenen met de uitvoering van dit besluit.
Artikel 5: Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht zoals geregeld door het
gemeentedecreet.
Artikel 6: Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2016.
580.1

4.

Gemeenteraadsbeslissing betreffende de verdeling van rattenvergif

Gelet op de artikelen 42 § 3 en 43 § 2 van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet d.d. 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige
producten schadelijke organismen;
Gelet op het besluit d.d. 15 maart 2013 van de Vlaamse Regering houdende nadere regels inzake
duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de
opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik;
Overwegende dat de bruine ratten geregeld in de gemeentelijke woongebieden voorkomen en de
gemeente deze plaag tracht te bestrijden door onder meer de verdeling van rattenvergif;
Overwegende dat door het gratis ter beschikking stellen van het rattenvergif de rattenverdelging op
eenzijdige wijze gebeurt en onvoldoende aandacht wordt besteed aan de overige bestrijdingswijzen;
Overwegende dat in kader van het beperken van pesticiden en het beschermen van onze
koesterburen het niet meer verantwoord is om het rattenvergif nog ongecontroleerd mee te geven
aan de inwoners;
Overwegende dat er meer sensibilisering dient gevoerd te worden rond het vermijden van de rat en het
gebruik van rattenvergif;
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, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Mia Brumagne, René De
Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Per kwartaal zullen er maximaal 3 zakjes rattenvergif (= 60 gr) per adres verdeeld worden
aan de inwoners.
Artikel 2: De bestrijdingsmiddelen kunnen tijdens de openingsuren bekomen worden aan het onthaal
van het gemeentehuis.
Artikel 3: De bedeling van deze bestrijdingsmiddelen zal in een afzonderlijk register worden
bijgehouden waarin naam, adres, datum van de aanvraag en de afgehaalde hoeveelheid vermeld
worden. Verder wordt steeds een folder met preventieve tips meegegeven;
Artikel 4: Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2016.

637.64

5.

Gemeenteraadsbeslissing inzake ongunstig planologisch attest Cofabel NV – Peperstraat 4a
3071 Erps-Kwerps voor ontwikkelingsmogelijkheden op korte termijn

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 4.4.24, § 1, tweede lid, en § 2, derde lid,
ingevoegd bij het decreet van 8 juli 2011, en artikel 4.4.29, inleidende zin en 2° ;
Gelet op het decreet van 8 juli 2011 tot wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, artikel 8;
Gelet op het decreet van 18 november 2011 tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening en van het decreet van 10 maart 2006 houdende de oprichting van de strategische adviesraad
Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed, wat betreft de adviesorganen, artikel 14, eerste lid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 tot bepaling van de nadere regels inzake
het planologisch attest;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regels inzake het
planologisch attest van 29 maart 2013;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 april 2012;
Gelet op advies nr. 52.717/1 van de Raad van State, gegeven op 8 februari 2013, met toepassing van
artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Gelet op het ongunstig planologisch attest met zijn 10 bijlagen dat integraal deel uitmaakt van deze
beslissing;
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, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Mia Brumagne, René De
Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad levert in de zitting van 6 juni 2016 een ongunstig planologisch attest af.
Artikel 2: Het planologisch attest en zijn 10 bijlagen maakt integraal deel uit van onderhavige
gemeenteraadsbeslissing.
877.43

6.

Vivaqua: agenda Algemene Vergadering van 2 juni 2016. Bekrachtiging beslissing
schepencollege

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de uitnodiging van 12 mei 2016 voor de Algemene Vergadering van Vivaqua op 2 juni 2016
met bijhorende agenda;
1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2015
2. Verslag van de commissarissen over de verrichtingen in het boekjaar 2015
3. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2015
4. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2015
5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders, de commissarissen en de commissaris-revisor krachtens
artikel 411 van het Wetboek van Vennootschappen
6. Vaststelling van de vergoedingen van de bestuurders, de gedelegeerd bestuurders en de
commissarissen voor het boekjaar 2016;

Overwegende dat het mandaat van de vertegenwoordiger dient bepaald te worden door de
gemeenteraad maar dat er tussen de uitnodiging van 12 mei 2016 en de Algemene Vergadering van
2 juni 2016 geen gemeenteraad in Kortenberg is georganiseerd;
Overwegende dat daarom het schepencollege het mandaat heeft bepaalt en deze ter bekrachtiging
voorlegt aan de gemeenteraad van heden;
Overwegende dat het schepencollege in zitting van 27 mei 2016 het mandaat van de
vertegenwoordiger, inclusief verantwoording, als volgt heeft bepaald:
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 de
voorliggende agenda;
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;
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, eveneens dient
te worden genotuleerd op de Algemene Vergadering van Vivaqua;
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, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Mia Brumagne, René De
Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De beslissing van het schepencollege van 27 mei 2016 inzake het mandaat van de
vertegenwoordiger voor de agenda van de Algemene Vergadering van 2 juni 2016 van Vivaqua,
namelijk: Onthouding op alle punten van de agenda.
En de bijhorende verantwoording voor deze onthouding, namelijk:
‘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 de
voorliggende agenda;
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;
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, eveneens dient
te worden genotuleerd op de Algemene Vergadering van Vivaqua.’,
wordt bekrachtigd.
Artikel 2: Het college wordt belast met de kennisgeving van deze beslissing aan Vivaqua, Keizerinlaan
17-19 te 1000 Brussel.
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7.

De Watergroep: goedkeuring agenda Statutaire Algemene Vergadering van 10 juni 2016

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het schrijven van 10 mei 2016 waarbij de gemeente wordt opgeroepen om deel te nemen aan
de Statutaire Algemene Vergadering van 10 juni 2016;
Overwegende dat de Statutaire Algemene Vergadering van De Watergroep op 10 juni 2016 volgende
agenda heeft:
1. Jaarverslag 2015 van de Raad van Bestuur
2. Verslag van het College van Commissarissen over de jaarrekening 2015
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2015
4. Kwijting aan de bestuurders
5. Kwijting aan de commissarissen
6. Aanstelling van de commissaris(sen) voor de boekjaren 2017, 2018 en 2019
7. Aanstelling van twee bestuurders op voordracht van het provinciale comité Limburg
8. Samenvoeging van de RioP-waterdiensten
9. Statutenwijziging
10. Implementatie van het decreet van 22-11-2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse
publieke sector
11. Toelichting over projecten in India en Suriname door Boudewijn Van De Steene, directeurgeneraal, en Frank De Poortere, directeur business unit Industrie & Services;
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, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Mia Brumagne, René De
Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De agenda van de Statutaire Algemene Vergadering van De Watergroep op 10 juni 2016:
1. Jaarverslag 2015 van de Raad van Bestuur
2. Verslag van het College van Commissarissen over de jaarrekening 2015
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2015
4. Kwijting aan de bestuurders
5. Kwijting aan de commissarissen
6. Aanstelling van de commissaris(sen) voor de boekjaren 2017, 2018 en 2019
7. Aanstelling van twee bestuurders op voordracht van het provinciale comité Limburg
8. Samenvoeging van de RioP-waterdiensten
9. Statutenwijziging
10. Implementatie van het decreet van 22-11-2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse
publieke sector
11. Toelichting over projecten in India en Suriname door Boudewijn Van De Steene, directeurgeneraal, en Frank De Poortere, directeur business unit Industrie & Services,
wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Statutaire Algemene
Vergadering van De Watergroep op 10 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.
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8.

IGO: goedkeuring agenda Algemene Vergadering van 17 juni 2016

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente deelneemt aan de dienstverlenende vereniging IGO Leuven;
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO op 10 maart 2004, die als
rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven;
Gelet op het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, en latere
wijzigingen;
Gelet op het feit dat de gemeente met brief van 26 april 2016 wordt opgeroepen deel te nemen aan de
Algemene Vergadering van IGO op 17 juni 2016;
Gelet op de agenda van deze algemene vergadering:
1. Goedkeuring verslag vergadering van 18-12-2015
2. Goedkeuring jaarverslag 2015
3. Goedkeuring jaarrekening 2015
4. Aanvaarding nieuwe leden raad van bestuur IGO
5. Varia;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over de agenda:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Mia Brumagne, René De
Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De agenda van de Algemene Vergadering van IGO van 17 juni 2016 wordt als volgt
goedgekeurd:
1. Goedkeuring verslag vergadering van 18-12-2015
2. Goedkeuring jaarverslag 2015
3. Goedkeuring jaarrekening 2015
4. Aanvaarding nieuwe leden raad van bestuur IGO
5. Varia;
Aan de vertegenwoordiger wordt opdracht gegeven om het standpunt van de gemeente te vertolken op
de Algemene Vergadering van IGO van 17 juni 2016, onder voorbehoud van het specifieke verloop
van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze
beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan het secretariaat van IGO , De Vunt 17 te
3220 Holsbeek.
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9.

EcoWerf: goedkeuring agenda Algemene Vergadering van 22 juni 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 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de vaststelling van het
ambtsgebied van de intercommunale;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking, en latere
wijzigingen;
Gelet op de akte van oprichting van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;
Gelet op de deelname van de gemeente bij de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;

Gelet op de uitnodiging van 21 april 2016 voor de Algemene Vergadering van EcoWerf van
22 juni 2016, met bijhorende agenda en bijlagen;
Overwegende dat de agenda van de Algemene Vergadering van EcoWerf volgende punten bevat:
1.
Samenstelling van het bureau
2.
Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 16/12/2015
3.
Jaarverslag 2015
- Verslag van de activiteiten
- Jaarrekening per 31/12/2015 – verslag van de commissaris
- Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels
4.
Decharge bestuurders en commissaris
5.
Voordracht bestuurders Raad van Bestuur Kortenaken en Rotselaar
6.
Aanduiding bedrijfsrevisor: 07/2016 – 07/2019
7.
Opvraging provinciale bijdrage werkingskosten 2016 – cfr. artikel 15.1 van de statuten
8.
Diversen;
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking bepaalt dat de vertegenwoordiger van de gemeente op de Algemene Vergadering waar
deze gemeente bij aangesloten is, aangeduid wordt door de gemeenteraad en dat deze
aanstellingsprocedure herhaald wordt voor elke Algemene Vergadering en Buitengewone Algemene
Vergadering;
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 eveneens voorziet dat tegelijkertijd het
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de
Algemene Vergadering;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Mia Brumagne, René De
Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Algemene Vergadering van
de opdrachthoudende vereniging EcoWerf d.d. 22 juni 2016:
1.
Samenstelling van het bureau
2.
Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 16/12/2015
3.
Jaarverslag 2015
- Verslag van de activiteiten
- Jaarrekening per 31/12/2015 – verslag van de commissaris
- Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels
4.
Decharge bestuurders en commissaris
5.
Voordracht bestuurders Raad van Bestuur Kortenaken en Rotselaar
6.
Aanduiding bedrijfsrevisor: 07/2016 – 07/2019
7.
Opvraging provinciale bijdrage werkingskosten 2016 – cfr. artikel 15.1 van de statuten
8.
Diversen.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf d.d. 22 juni 2016, wordt opgedragen
zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormeld artikel 1 van onderhavig raadsbesluit, namelijk goedkeuring van alle agendapunten, onder
voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven.
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10.

EcoWerf: goedkeuring agenda Buitengewone Algemene Vergadering van 22 juni 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 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de vaststelling van het
ambtsgebied van de intercommunale;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking, en latere
wijzigingen;
Gelet op de akte van oprichting van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;
Gelet op de deelname van de gemeente bij de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;
Gelet op de uitnodiging van 29 april 2016 voor de Buitengewone Algemene Vergadering van EcoWerf
van 22 juni 2016, met bijhorende agenda en bijlagen;
Overwegende dat de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van EcoWerf volgende
punten bevat:
1.
Samenstelling van het bureau
2.
Statutenwijziging;
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke
samenwerking bepaalt dat de vertegenwoordiger van de gemeente op de Buitengewone Algemene
Vergadering waar deze gemeente bij aangesloten is, aangeduid wordt door de gemeenteraad en dat
deze aanstellingsprocedure herhaald wordt voor elke Algemene Vergadering en Buitengewone
Algemene Vergadering;
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 eveneens voorziet dat tegelijkertijd het
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de
Buitengewone Algemene Vergadering;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Mia Brumagne, René De
Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Buitengewone Algemene
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf d.d. 22 juni 2016:
1.
Samenstelling van het bureau
2.
Statutenwijziging.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone
Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf d.d. 22 juni 2016, wordt
opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van
heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavig raadsbesluit, namelijk goedkeuring van alle
agendapunten, onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven.
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11.

EcoWerf: aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger Algemene
Vergadering en Buitengewone Algemene Vergadering van 22 juni 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 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de vaststelling van het
ambtsgebied van de intercommunale;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking, en latere
wijzigingen;
Gelet op de akte van oprichting van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;
Gelet op de deelname van de gemeente bij de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;
Gelet op de uitnodiging van 21 april 2016 voor de Algemene Vergadering en de uitnodiging van
29 april 2016 voor de Buitengewone Algemene Vergadering van EcoWerf van 22 juni 2016, met
bijhorende agenda en bijlagen;
Overwegende dat het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt
dat de vertegenwoordiger van de gemeente op de Algemene Vergadering en de Buitengewone
Algemene Vergadering waar deze gemeente bij aangesloten is, aangeduid wordt door de
gemeenteraad;
Overwegende dat het decreet van 6 juli 2001 eveneens voorziet dat het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd;
Overwegende dat derhalve voor de Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene
Vergadering van 22 juni 2016 een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger dient
aangeduid en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd;
Gelet op de voorgedragen kandidaten als vertegenwoordiger:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 23
- Kristien Goeminne bekomt 23 stemmen
Gelet op de voorgedragen kandidaten als plaatsvervangend vertegenwoordiger:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 23
- Chris Taes bekomt 23 stemmen
Besluit:
Artikel 1: Met 23 stemmen wordt Kristien Goeminne , wonende Kwikstraat 38 te 3078 Everberg,
aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de Algemene Vergadering en
de Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf d.d. 22 juni
2016.
Artikel 2: Met 23 stemmen wordt Chris Taes , wonende Bruulstraat 32 te 3071 Erps-Kwerps,
aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de
Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende
vereniging EcoWerf d.d. 22 juni 2016.
Artikel 3: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging
EcoWerf d.d. 22 juni 2016, wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in de gemeenteraad van heden inzake de agendapunten van de Algemene Vergadering en de
Buitengewone Algemene Vergadering, namelijk goedkeuring van alle agendapunten, onder
voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven.
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12.

Gemeentelijke Holding in vereffening: goedkeuring agenda Algemene Vergadering van
29 juni 2016

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de uitnodiging van Gemeentelijke Holding NV in vereffening van 11 mei 2016 voor de
Algemene Vergadering van 29 juni 2016;
Overwegende dat de agenda van deze Algemene Vergadering volgende punten bevat:
1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode 01.01.2015 tot en met
31.12.2015
2. Bespreking van de jaarrekening over de periode 01.01.2015 – 31.12.2015 door de vereffenaars
3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over de periode 01.01.2015 tot en met
31.12.2015 inclusief beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de
vereffening nog niet kon worden afgesloten
4. Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over de periode 01.01.2015 tot
en met 31.12.2015
5. Voorstel van de vereffenaars tot benoeming van de commissaris
6. Stemming over de benoeming van de commissaris
7. Vraagstelling
Overwegende dat aan de gemeenteraad deze agendapunten werden voorgelegd;
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, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Mia Brumagne, René De
Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de Algemene Vergadering van
29 juni 2016 van Gemeentelijke Holding NV in vereffening wordt als volgt vastgesteld: Goedkeuring
van alle agendapunten van de Algemene Vergadering:
1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode 01.01.2015 tot en met
31.12.2015
2. Bespreking van de jaarrekening over de periode 01.01.2015 – 31.12.2015 door de vereffenaars
3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over de periode 01.01.2015 tot en met
31.12.2015 inclusief beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de
vereffening nog niet kon worden afgesloten
4. Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over de periode 01.01.2015 tot
en met 31.12.2015
5. Voorstel van de vereffenaars tot benoeming van de commissaris
6. Stemming over de benoeming van de commissaris
7. Vraagstelling
Artikel 2: Het college wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing en brengt deze ter kennis aan
bij Gemeentelijke Holding NV in vereffening, Sint-Annadreef 68B te 1020 Brussel.
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Raadslid Jana Nevens verlaat de zitting.

13.

I.W.V.B. - Gewone Algemene Jaarvergadering van 30 juni 2016

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging “Intercommunale
voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant”, afgekort tot I.W.V.B.;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 10 mei 2016 wordt opgeroepen deel te
nemen aan de Jaarvergadering van I.W.V.B. op 30 juni 2016;
Gelet deze Jaarvergadering bijeenkomt met als agenda :
1.
I.W.V.B. - aanstelling commissaris
2.
Verslag van de Raad van Bestuur
3.
Verslag van de commissaris (lid IBR)
4.
a.
Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2015
b.
Goedkeuring van de analytische resultatenrekening over het boekjaar 2015
c.
Goedkeuring van de voorgestelde verdeling van het resultaat over het boekjaar 2015
5.
Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR)
6.
Saneringsplan I.W.V.B. – voorstel tot tussenkomst in het verlies - goedkeuring
7.
Benoemingen
8.
In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers
Varia en mededelingen
Overwegende dat het college voorstelt de agenda goed te keuren, uitgezonderd voor punt 4 waarbij
geldt dat dit uitsluitend wordt goedgekeurd onder de absolute voorwaarde dat TMVW aan I.W.V.B
liquiditeitsgarantie geeft tot 31 maart 2017, teneinde de kans op een succesvolle uitvoering van de
voorgenomen herstructureringsmaatregelen niet in het gedrang te brengen;
Gelet op het decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het
decreet van 06 juli 2001 waarbij bepaald wordt dat de vertegenwoordigers voor de Algemene
Vergaderingen van de opdrachthoudende verenigingen niet telkens opnieuw moeten aangesteld
worden door de gemeenteraad, maar dat enkel de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient herhaald te worden voor elke Algemene Vergadering ;
Gelet op de statuten van I.W.V.B.;
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, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Mia Brumagne, René De
Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Silke Cuypers, Marinus van
Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De agenda van de Jaarvergadering van I.W.V.B. op 30 juni 2016:
1.
I.W.V.B. - aanstelling commissaris
2.
Verslag van de Raad van Bestuur
3.
Verslag van de commissaris (lid IBR)
4.
a.
Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2015
b.
Goedkeuring van de analytische resultatenrekening over het boekjaar 2015
c.
Goedkeuring van de voorgestelde verdeling van het resultaat over het boekjaar 2015
5.
Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris (lid IBR)
6.
Saneringsplan I.W.V.B. – voorstel tot tussenkomst in het verlies - goedkeuring
7.
Benoemingen
8.
In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers
Varia en mededelingen,
wordt goedgekeurd, uitgezonderd voor punt 4 waarbij geldt dat dit uitsluitend wordt goedgekeurd
onder de absolute voorwaarde dat TMVW aan I.W.V.B liquiditeitsgarantie geeft tot 31 maart 2017,
teneinde de kans op een succesvolle uitvoering van de voorgenomen herstructureringsmaatregelen niet
in het gedrang te brengen.

Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Jaarvergadering van
I.W.V.B. op 30 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 dit besluit
waaronder het onverwijld bezorgen van een afschrift van deze beslissing aan
I.W.V.B. p/a TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent of per elektronische post op
algemenevergadering.30062016.IWVB@farys.be
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Raadslid Jana Nevens voegt zich terug ter zitting.

14.

Grondinneming Vogelenzangstraat

Gelet op de verkavelingsvergunning, afgeleverd door het schepencollege op 23.11.2015 aan Marie
Jeanne De Coster, Sterrebeeksesteenweg 121 te 3078 Everberg, met betrekking op het terrein met als
adres Vogelenzangstraat 105 en Vogelenzangstraat 105 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1)
sectie A 151 E, (afd 1) sectie A 151 D, (afd. 1) sectie A 151 C en (afd. 1) sectie A 153 F;
Overwegende dat in deze verkavelingsvergunning o.a. de voorwaarde werd opgelegd om de geel
ingekleurde zone kosteloos af te staan aan de gemeente Kortenberg zoals bepaald in het rooilijnplan
van de Vogelenzangstraat;
Gelet op het opmetingsplan, d.d. 07.03.2016, opgesteld door het landmeetkantoor Willems bvba,
waarvan 46 ca, licht rode ingekleurde zone, van het perceel sectie A nr. 208/D gratis zal afgestaan
worden aan de gemeente Kortenberg voor inlijving in het openbaar domein;
Gelet op de ontwerpakte, opgesteld door notaris Derache;
Overwegende dat een notariële akte zal opgesteld en ondertekend worden;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Mia Brumagne, René De
Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Adelia
Vandeven, Ilse De Kée
- onthoudt zich: Marinus van Greuningen
Besluit: met 22 stemmen voor en 1 onthouding
De ontwerpakte, opgesteld door notaris Derache, waarbij door Mevr. Marie-Jeanne De Coster in de
Vogelenzangstraat, van perceel sectie A 208/D een strookje grond van 46 ca gratis wordt afgestaan
aan de gemeente Kortenberg, om ingelijfd te worden in het openbaar domein, wordt goedgekeurd.
De kosten verbonden aan dit dossier zijn ten laste van de verkavelaar.
De notariële akte wordt namens de gemeente Kortenberg ondertekend door de voorzitter van de
gemeenteraad, bijgestaan door de secretaris.
874.23

Raadslid Myriam Van Tricht verlaat de zitting.

In uitvoering van art. 22 van het Gemeentedecreet werden volgende punten toegevoegd aan de agenda:
de punten 14/1 tot en met 14/5 op vraag van Mia Vandervelde namens de Groen-fractie;

14/1. Regenboogvlag
Het college heeft er opnieuw voor gekozen om geen regenboogvlag uit te hangen op de internationale
dag tegen homofobie en transfobie. Als één van de weinige gemeenten in Vlaanderen en tot grote
ontgoocheling van vele inwoners. Het argument dat de gemeente geen vlag uithangt omwille van
neutraliteit wordt tegengesproken door google-streetview (zie foto hier onder). Het is ook nog niet zo
lang geleden dat aan het AC maandenlang een vlag uithing tot steun aan de burgermeesters in de
Vlaamse Rand . Wie de gemeente binnenrijdt, krijgt als boodschap dat Kortenberg een ‘Vlaamse
gemeente’ is. Dat is ook een statement.
Het initiatief in de bib is OK, maar waarom kan men niet EN informatie geven EN solidair zijn bij een
internationale actie die overal herkenbaar is? Waarom wil de gemeente ‘cavalier seul’ spelen terwijl
je ‘samen’ met andere gemeenten een zoveel krachtiger signaal kan geven? Waarom werd het initiatief
in de bib niet aangekondigd in Zoeklicht en via Uit in Vlaanderen? Waarom werd er zo laat via de
webstek over gecommuniceerd? Wat is de waarde van het charter van Kortenberg (solidaire, open
gemeenschap) wanneer we niet met een open geest kunnen aansluiten bij bovenlokale initiatieven?
Het college van burgemeester en schepenen heeft inderdaad op 17 mei jl. de regenboogvlag niet laten
uithangen. Die beslissing heeft niets te maken met een vermeende houding van terughoudendheid of
afstandelijkheid ten aanzien van mensen met een andere dan heteroseksuele geaardheid. Ze heeft ook
niets te maken met een vermeende ‘neutraliteit’ ten aanzien van het thema. Wel integendeel: het
gemeentebestuur van Kortenberg onderschrijft zowel in theorie als in de praktijk het principe van nietdiscriminatie op grond van geslacht, ras, godsdienst, filosofische overtuiging, beperking, leeftijd of
seksuele geaardheid.
De enige reden waarom we de regenboogvlag niet hebben uitgehangen, is dat we dat ook niet doen
voor om het even welke andere ‘nationale’ of ‘internationale’ ‘dag van’. We doen dat ook niet voor de
Dag van het Gezin, de Anti-Discriminatiedag (op 1 maart), de Internationale Vrouwendag, de
Internationale Dag ter herinnering aan de Slavenhandel, de Werelddag voor Culturele Diversiteit, de
Werelddag van de Ouders, de Werelddag tegen Kinderarbeid, de Werelddag tegen mensenhandel, de
Internationale Dag van de Democratie, de Internationale Dag van de Verdraagzaamheid en de
Internationale Dag voor Menselijke Solidariteit, om nog maar in het register van anti-discriminatie en
democratische rechten te blijven.
Wat ons stoort in de communicatie van sommige oppositiepartijen en van Cavaria, is de insinuatie dat
we door de regenboogvlag niet uit te hangen zouden aantonen dat we geen open, solidaire en
verdraagzame gemeente of gemeenschap zouden zijn. Dat is vreemd, zeker voor een organisatie die
jarenlang zeer terecht heeft gevochten tegen de stigmatisering van mensen met een andere dan
heteroseksuele geaardheid. Nu stigmatiseert diezelfde organisatie jaar na jaar zélf gemeentebesturen
die de regenboogvlag niet uithangen, zelfs indien ze daarvoor een objectieve reden hebben en zelfs
wanneer ze in hun dagelijkse praktijk bewijzen helemaal niet te discrimineren en helemaal geen
vooroordeel te hebben tegen mensen met een andere dan heteroseksuele geaardheid. Het is dezelfde
kromme redenering als stellen dat wie op 1 mei niet achter de rode vlag loopt, een probleem zou
hebben met de rechten van de arbeiders. Dat klopt toch helemaal niet.
We hebben er als bestuur voor gekozen om een inhoudelijk initiatief te brengen dat de thematiek van
holebi’s en transgenders positief onder de aandacht zou brengen. We hebben dat gedaan in
samenwerking met het Holebihuis Leuven, met de provincie Vlaams-Brabant én met een medewerker
van Cavaria. Die info-avond, met de voorstelling van een prachtige documentaire ,nl. ‘Valentijn’,
vond plaats op woensdag 18 mei jl., onder ontstellend lage belangstelling, ook van diegenen die op
Facebook uitschreeuwden dat het een schande was dat de gemeente niets ondernam rond de dag tegen
homofobie en transfobie. Ik was er zelf wél en twee van de collega’s uit het college kwamen nog
binnen om deel te nemen aan de interessante gedachtewisseling, nadat ze van een andere vergadering
kwamen. Persoonlijk heb ik me dan de bedenking gemaakt: hoe hypocriet kan je zijn en hoe ver kan
je het politieke misbruik van een gevoelig maatschappelijk thema drijven, wanneer je je druk maakt

over het niet uithangen van een vlag, maar niet de moeite doet om belangstelling te tonen wanneer het
over de inhoud gaat?
Zo gaat het jammer genoeg vaak in de politiek: de perceptie en het aantal likes tellen, niet de inhoud.
Intussen zijn er contacten gelegd tussen de bib en het holebihuis, wat zal resulteren in het feit dat er
ook in andere periodes dan de week van 17 mei expliciet aandacht zal worden besteed aan correcte
informatie en mogelijkheid tot dialoog over holebi’s en transgenders. Zo zal onze bib deelnemen aan
het holebi-filmfestival en is intussen de educatieve map “Gender in de blender” met dvd beschikbaar
in de bib. Dat lijkt ons allemaal veel duurzamer en ingrijpender dan de discussie over een vlag.
Wat de bekendmaking van het inhoudelijke initiatief op 18 mei jl. betreft, daar heeft onze
communicatiedienst alle beschikbare middelen ingezet om de info-avond en de filmvoorstelling te
promoten. Op 25 maart jl. kregen we de vraag binnen om de regenboogvlag uit te hangen. Op het
college van 8 april jl. werd beslist het aanbod te doen om een inhoudelijke activiteit te organiseren.
Op 11 april jl. werd die brief per post bezorgd. Op 24 april jl. kregen we een positief antwoord op
onze vraag en werd de organisatie door de bibliotheek opgestart. Op 2 mei jl. kreeg de bib de concrete
promotekst voor de infoavond. Dat tijdstip was uiteraard veel te laat om het nog in Zoeklicht te
kunnen laten verschijnen, vermits die teksten moeten worden ingediend minimum één maand voor de
maand waarin het artikel verschijnt. Op 4 mei jl., twee weken voor de info-avond zelf, werd een
persbericht verspreid. Op diezelfde dag werd de informatie gepubliceerd op de Facebookpagina en op
de blog van de bib én op de webstek van de gemeente. Op 9 mei jl. werden door de
communicatiedienst posters en flyers voor de filmvoorstelling verspreid en op diezelfde dag werd het
initiatief ook nog eens aangekondigd via onze elektronische nieuwsbrief. Ik denk dus dat we alle
mogelijke inspanningen hebben geleverd om het infomoment zo goed en zo professioneel mogelijk
aan te kondigen.
Ik wil als volgt besluiten: over het standpunt van de gemeente Kortenberg en van dit college inzake
niet-discriminatie bestaat niet de minste onduidelijkheid. Het is dan ook jammer en ongepast dat
geïnsinueerd wordt dat de gemeente door het niet uithangen van een vlag de Charterprincipes over een
open, solidaire en verdraagzame samenleving met voeten zou treden. Dat is er, naar onze mening,
zeer ver over en heeft kennelijk heel andere bedoelingen dan het dienen van de holebi- en
transgenderszaak.

14/2. Accommodatieplan: standpunt bibliotheekcommissie
Op haar vergadering van 25 mei 2016 spreekt de bibcommissie zich uit voor het behouden van de bib
op de huidige locatie. Schepen Van Nerom deelt mee dat het bestuur alsnog de St Amandus kerk van
Kortenberg overweegt als nieuwe locatie en deze piste verder technisch zal onderzoeken met
ondersteuning van een begeleidingscommissie. De bibcommissie vraagt in haar uitspraak aan het
bestuur om het voorwerp van dit onderzoek open te trekken en ruimer te bekijken welke diensten er
best in de kerk kunnen gehuisvest worden na gedeeltelijke herbestemming en dit los te zien van de bib.
-Wat is het antwoord van het bestuur op deze vraag?
-Is er al meer duidelijkheid rond het juridische karakter en de juridische consequenties van een
"gedeeltelijke" herbestemming van de kerk (in tegenstelling tot de duidelijkheid van een algehele
herbestemming)
Het schepencollege heeft kennis genomen van het advies van de bibliotheekcommissie.
U weet dat de gemeente via een vereenvoudigde procedure een aanvraag heeft ingediend bij het
projectbureau ‘herbestemming kerken’ om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar een potentiële
herbestemming van de parochiekerk van Kortenberg. Op de gemeenteraad van 7 december 2015 heeft
de gemeenteraad de intentieverklaring goedgekeurd tot nevenbestemming van een groot deel van deze
parochiekerk ten voordele van gemeentelijke doeleinden.
Het intakegesprek heeft plaatsgevonden op 21 april. Daarin hadden we contact met de
projectbegeleider over het verloop, de timing en alle nodige documenten en gegevens over het gebouw
en de nieuwe functie die noodzakelijk zijn om het ontwerpbureau te kunnen laten starten. Nu volgt een
startvergadering met het ontwerpbureau. Die staat voorlopig ingepland op 30 juni. In aanloop van de

startvergadering met het ontwerpbureau heeft het schepencollege een landmeter aangesteld om de kerk
helemaal op te meten (hoogtes, raamopeningen, treden, ...). Die opmeting is bijna klaar.
Het is de bedoeling dat op de startvergadering de opdracht en de verwachtingen nauwkeurig
omschreven worden. De startvergadering wordt gevolgd door een plaatsbezoek.
Uit de voorlopige opmeting kunnen we besluiten dat de ter beschikking gestelde oppervlakte van de
kerk te klein zal zijn om de bibliotheek onder minstens dezelfde omstandigheden van oppervlakte en
volume als nu te huisvesten. Ik heb altijd gezegd dat voor mij een verhuis van de bibliotheek mogelijk
is op voorwaarde dat het een meerwaarde betekent voor de bibliotheekwerking, als het een verbetering
inhoudt tegenover de huidige situatie. Ik kan de leden van de bibliotheekcommissie dus nu al zeggen
dat, op basis van deze vaststellingen, er geen verhuis komt van de bibliotheek van het administratief
centrum naar de kerk. Blijkbaar was er een bespreking als deze nodig om sommigen wakker te
schudden dat ze nog lid van de bibliotheekcommissie zijn. Maar dit terzijde.
Tijdens een eerste workshop zal het ontwerpbureau minstens drie ontwerpscenario’s als antwoord op
de opgave voorstellen met aanduiding van de verschilpunten op het vlak van functionaliteit,
exploitatie- en investeringskosten. Daaruit zal een voorkeurscenario gekozen worden. Om daarmee op
uw eerste vraag te antwoorden zal het onderzoek naar welke functionaliteiten dan wel in aanmerking
kunnen voor een mogelijke nevenbestemming sowieso ruimer gezien worden, los van de bibliotheek.
In een tweede workshop zal minstens één verder gedetailleerd voorkeurscenario met bijhorende
kostenraming besproken worden en zullen de randvoorwaarden met betrekking tot de haalbaarheid van
het project geformuleerd worden.
Dan zal men een gevisualiseerd eindrapport opleveren onder de vorm van een nota. Die nota bestaat
enerzijds uit een helder gestructureerde tekst begeleid met schema’s en plannen ter verduidelijking van
de keuzes en motivatie van de genomen opties en anderzijds uit een overzicht van noodzakelijke
investeringen. Het eindrapport geeft ook aan welke stappen of bijkomende onderzoeken nog nodig zijn
om de herbestemming effectief te kunnen realiseren.
Om op uw vraag naar meer duidelijkheid rond het juridische karakter en de juridische consequenties
van een "gedeeltelijke" herbestemming van de kerk moet men een onderscheid maken tussen
“multifunctioneel gebruik” en een “gedeeld gebruik”.
“Multifunctioneel gebruik” is een nevenbestemming in de tijd. Hiermee wordt bedoeld dat het
kerkgebouw occasioneel, buiten de uren van de religieuze activiteiten, voor andere doeleinden of door
andere instanties gebruikt wordt.
“Gedeeld gebruik” is een nevenbestemming in de ruimte. Hiermee wordt bedoeld dat het kerkgebouw
architecturaal zodanig wordt heringericht dat er een nieuwe en kleinere liturgische ruimte ontstaat, met
daarnaast ruimte voor één of meerdere lokalen die, op een permanente basis, een andere bestemming
kunnen krijgen. Een gedeeld gebruik veronderstelt dus dat de liturgische ruimte en de andere ruimten
bouwkundig volledig van elkaar gescheiden zijn, zodat een gedeeld gebruik mogelijk wordt, zonder
dat de afzonderlijke activiteiten elkaar hinderen of doorkruisen.
In de richtlijnen van de Vlaamse bisschoppen voor het gebruik van parochiekerken staat: In geval van
medegebruik, multifunctioneel gebruik of gedeeld gebruik blijven de kerkrechtelijke en
burgerrechtelijke bevoegdheden van de pastoor over de parochiekerk gelden, “met inachtneming van
wat in de gebruiksovereenkomst hierover is bepaald”. In de overeenkomst wordt bepaald wat de rol
van ‘de pastoor’ nog is in het gedeelte dat niet meer tot de liturgische ruimte behoort. In ons geval is
die rol, volgens het princiepsakkoord dat we met de kerkfabriek hebben afgesloten, herleid tot nul.
Dus de vrees die bestaat dat een gemeentelijke dienst, zoals de bib of een andere, niet zou thuishoren
in een gebouw met een religieuze historiek is niet aan de orde.

14/3. Luchthaven Zaventem
De burgemeesters van de Oost- en Noordrand ondertekenen samen een pamflettekst mbt een eerlijke
spreiding van de vliegroutes en vliegbewegingen en tegen de no-fly ambitie van het Brussels gewest.
Het is de ambitie om dit door alle politieke partijen te laten onderschrijven.
-Gaat het bestuur de pamflettekst agenderen op een GR?
-Wordt dit nog besproken met decibel 25?

-De burgemeester van Wemmel vraagt dat de luchthavencapaciteit maximaal gebruikt wordt en roept
op om hiervoor (volgend hem geen al te dure) infrastructuurwerken te doen maar hiervoor zou geen
politieke wil zijn ? Wat bedoelt hij hiermee?
-In een artikel in de Standaard wordt nogmaals verwezen naar de vliegwet die eraan komt. Wat is de
stand van zaken hier?
Het initiatief voor het opstellen van de ‘Platformtekst voor een duurzaam & evenwichtig
vlieg(haven)beleid voor Brussel-Nationaal’ werd in de loop van de maand februari 2016 genomen
door de heer Yves Servotte. Hij hoopte op een gezamenlijke reactie van de Vlaamse gemeenten in de
rand rond Brussel op het standpunt van de Brusselse actiegroep “Pas Question!” , die eist dat er een
‘no fly’-zone wordt ingesteld boven Brussel.
De platformtekst is in grote mate geïnspireerd op de motie die vorig jaar door de provincieraad
unaniem werd goedgekeurd en die pleit voor een duurzame ontwikkeling van de luchthaven, met
aandacht voor de belangrijke economische en tewerkstellingsaspecten, maar evenzeer voor het milieu
en voor de leefbaarheid van de omwonenden. Die motie van de provincieraad hebben we als
gemeentebestuur ook onderschreven.
Door het nemen van een gezamenlijk initiatief, dat uitgaat van een duurzaam evenwicht tussen
economie, ecologie en leefbaarheid, hebben de ondertekenaars een sterk signaal gegeven aan de
nieuwe minister van mobiliteit dat er ‘pas question’ is om de hinder van de luchthaven eenzijdig en
uitsluitend te laten dragen door de Vlaamse Rand rond Brussel, terwijl de lusten in grote mate ten
goede komen aan de hoofdstad.
Er is over het initiatief gemaild met onze contactpersoon bij bewonersvereniging Decibel 25L.
Daaruit bleek dat de algemene teneur van de platformtekst geen aanleiding gaf tot opmerkingen, maar
dat er enige argwaan was over de vraag of de platformtekst zou kunnen worden geïnterpreteerd als een
verdoken steun aan de mogelijke verlenging van de landingsbaan 25L. Daarop hebben we vanuit het
college aan de initiatiefnemer gevraagd of dit de achterliggende bedoeling was, waarop uitdrukkelijk
geantwoord werd dat dit niet het geval was.
Ook de voorzitter van de MAR, de milieuadviesraad, heeft de platformtekst mede ondertekend.
Vermits we met het ondertekenen van de platformtekst netjes binnen de contouren blijven van wat we
samen, over de partijgrenzen heen, hebben vastgelegd als ons standpunt over de
luchthavenproblematiek, vond ik het niet noodzakelijk hierover een gesprek te voeren op de
gemeenteraad. We doen dat nu vandaag toch en dat kan de duidelijkheid alleen maar ten goede
komen.
Wat de burgemeester van Wemmel bedoelt met de vraag om ‘de luchthavencapaciteit maximaal te
benutten door een aantal infrastructuurwerken uit te voeren’, weet ik niet. Het zal alleszins niets aan
ons standpunt veranderen dat we ons zullen blijven verzetten tegen de mogelijke verlenging van
landingsbaan 25L.
Wat de stand van zaken over de nieuwe federale vliegwet betreft, zijn we niet geïnformeerd over de
intenties van de nieuwe federale minister van mobiliteit ter zake. Ik kan u wel meedelen dat ik de
nieuwe minister heb ontmoet bij de heringebruikname van de vertrekhal van de luchthaven van
Zaventem en dat ik hem mondeling heb uitgenodigd om op bezoek te komen in Kortenberg. Nadien is
er ook een formele uitnodiging gestuurd, maar hierop hebben we tot op vandaag nog geen concreet
antwoord gekregen. Zodra dat wel het geval is, zullen we de raadscommissie ad hoc hierover
informeren.

14/4. Staat van enkele straten in Erps-Kwerps
De Frans Mombaerstraat , de Peperstraat en de Nederokkerzeelse Steenweg (om enkele voorbeelden te
noemen) liggen er na de winter slecht bij. Wat zijn de plannen van de gemeente om hieraan te
verhelpen en wanneer?
Als het enkel die drie straten zouden zijn (nvdr: Frans Mombaerstraat, de Peperstraat en
Nederokkerzeelse Steenweg) waar er na deze – relatief zachte – winter herstellingswerken nodig

waren, zou ik me al zeer gelukkig prijzen. De lijst waar er herstellingen moeten worden doorgevoerd
is echter veel langer, en onze diensten hebben ook al na deze winter (sinds februari) zo’n 13 ton koud
asfalt verwerkt in volgende straten:
·
Bankstraat
·
Beekstraat
·
Dorenbaan
·
Dorpsstraat
·
Edegemstraat
·
Everslaan
·
Heerbaan
·
Hazenstraat
·
Hoogveldstraat
·
Hollestraat
·
Klein Vilvoordestraat
·
Konijnenstraat
·
Kerselarenstraat
·
Kouterstraat
·
Kruisstraat
·
Nederokkerzeelsesteenweg
·
Marie-Christinastraat
·
Oudebaan
·
Schoonaardestraat
·
Steenbergstraat
·
Tervuursesteenweg
·
Theodoor Swartsstraat
·
Sterrebeeksesteenweg
·
Walenstraat
·
Zandstraat
Aangezien deze herstellingen enkel kunnen plaatsvinden wanneer het droog is, vind ik – de
weersomstandigheden van de laatste weken in gedachten – dat onze uitvoeringsdiensten zeer hard
hebben gewerkt.
We beseffen natuurlijk wel dat de uitgevoerde werken slechts oplossingen zijn van tijdelijke aard.
Voor grondigere herstellingen gaat de bevoegde dienst na of een geïntegreerde aanpak zich niet
opdringt: moet de verlichting niet aangepakt worden? Rioleringen, nutsvoorzieningen allerlei
vernieuwd worden? De verkeerscirculatie herzien? Enzovoort. Als dit allemaal is nagetrokken wordt
er overgegaan tot een integraal plan van aanpak voor herstellingen.
Concreet staat de herstelling van de Nederokkerzeelse Steenweg gebudgetteerd voor 2019, zal in de
Peperstraat de volledige fundering moeten hersteld worden door verzakkingen en zal in de Frans
Mombaerstraat de nutsmaatschappij voor openbare verlichting ook tegelijkertijd werken laten
uitvoeren.
Ten slotte heb ik hier voor ieder gemeenteraadslid een meldingsformulier bij, zo geraken klachten over
het wegdek sneller bij onze bevoegde diensten.

14/5. Duivenoverlast op het De Walsplein
Verschillende bewoners klagen dat er heel veel duiven leven op en rond het Dewalsplein en hun
behoefte doen op de balkons. Wij pleiten uiteraard niet voor de verdelging van deze dieren of
dieronvriendelijke afschrikmethodes zoals pinnen, die enkel zorgen voor de verplaatsing van de
duiven naar een andere locatie. Groen wil dat het college, net zoals bij ratten, inzet op preventie. We
haalden inspiratie uit het goed duivenbeleid plan van Gaia, om duivenoverlast efficiënt en
diervriendelijk aan te pakken.
Enkele vragen hierbij:

-Is het bestuur bereid om in de eerste plaats in te zetten op sensibilisatie bij de bevolking omtrent
oorzaken van duiven?
( Duiven worden vooral aangetrokken door sluikstort en zwerfvuil, maar zeker ook omdat
dierenliefhebbers eten strooien voor de vogels. Dat kan dan naast duiven ook ratten aantrekken.
Bovendien is brood geven aan duiven niet gezond voor hen. Beste manier is het voedselaanbod onder
controle te houden. Als duiven zelf op zoek moeten naar hun eten, brengen ze minder jongeren voor.
Als ze gevoederd worden, zijn ze zeer vruchtbaar.)
- Zal de gemeente ook folders en/of affiches over het voorkomen van duiven verspreiden?
( Ook zeer belangrijk is dat na de markt het plein goed gekuist wordt, zodat er geen
voedseloverschotten blijven liggen voor de duiven.)
-Overweegt het bestuur om een duiventil plaatsen in de gemeente, op een plaats waar de dieren wel
gewenst zijn?
( Bijvoorbeeld de abdij van het park kan een geschikte plaats zijn. De dieren krijgen eten in de
duiventil, in beperkte mate. De dieren zitten het grootste deel van de tijd in de til, waardoor ze daar
hun behoefte doen. De til kan gekuist worden zodat er geen geuroverlast is en ook de gezondheid van
de duiven kan in het oog gehouden worden op deze manier. Voorbeelden in binnen- en buitenland (bv
Kortrijk) bewezen dat deze tillen werken en een efficiënte oplossing bieden voor de duivenoverlast.
Er is tot nu toe maar 1 keer melding gemaakt over de storende aanwezigheid van duiven!
Het is zeker een goede piste om de inwoners te sensibiliseren en ze op het politiereglement te wijzen
waarin duidelijk staat dat men op openbare plaatsen geen zwervende dieren of vogels mag voederen,
uitgezonderd bij vriesweer.
Buiten sensibilisatie over het voederen (verbod, etensresten,…) blijven er niet veel opties over; de
diervriendelijkere afweersystemen werken vooral met geluidssignalisatie en het kan niet de bedoeling
zijn dat we van duivenoverlast naar geluidsoverlast gaan.
Er zal overlegd worden met de dienst communicatie hoe verdere sensibilisatie aangepakt zal worden;
dit kan men beter ook uitbreiden naar andere vogels.
Het plaatsen van een duiventil is misschien efficiënt in een stad, maar Kortenberg is geen stad en de
vogels vinden in de omliggende natuur voldoende voedsel. De plaats die voorgesteld wordt, nl het
Park aan de Oude Abdij, is absoluut niet geschikt. Het parkreglement is daar duidelijk; het is verboden
om dieren te voederen.
Kort samengevat: sensibilisatie is zeker een goede piste, maar we overwegen niet om een duiventil te
plaatsen.

15.

Verslag

Gezien er geen opmerkingen werden gemaakt over de notulen van de vergadering van de
gemeenteraad van 02.05.2016, worden deze notulen conform art. 16 van het huishoudelijk reglement,
als goedgekeurd beschouwd.

P. LEBRUN
secretaris

C. TAES
voorzitter

