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OPENBARE ZITTING

1.

Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 31.08.2016

De gemeenteraad neemt kennis van volgend bijgevoegd proces-verbaal van kasnazicht van de
gemeente d.d. 31.08.2016
Kastoestand op:
A. Synthesebalans algemene rekening
Algemeen totaal
B. Detail van de rekeningen klasse 5
B1 : financiële rekeningen
B2 : interne fin. rekeningen
Globaal saldo

31.08.2016

122.950.823,02 EUR
18.208.732,07 EUR
-4.204,23 EUR
18.204.527,84 EUR

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

18.208.732,07 EUR
-4.204,23 EUR
OK
22.09.2016

Ter info detail van de financiële rekeningen
Rekening courant 1
Rekening courant 2
Diftar
Belfius Treasury+
Belfius Tre@sury + Special
Belfius Fidelity 6M
Belfius Fidelity 8M
Belfius Fidelity 12 M
ING zichtrekening
KBC-Call32 spaarrekening
Bank van de Post
Totaal van de leningen en Ko
Rekening toelagen en leningen
ING Business Account
ING Flexibonus Account 6
KBC zicht/bedrijfsrekening
ABN AMRO-KIR-rekening
Kas van de ontvanger
Kassa burgerzaken
Kassa Balie/Onthaal
Kassa Vrije Tijd

18.208.732,07 EUR
850.263,30 EUR
37.801,03 EUR
57.058,47 EUR
3.842.892,95 EUR
1.003.426,56 EUR
0,00 EUR
3.500.000,00 EUR
2.052.714,05 EUR
277.661,53 EUR
3.531.391,04 EUR
6.524,66 EUR
70.328,50 EUR
268.241,63 EUR
630.533,70 EUR
0,00 EUR
723,59 EUR
2.077.156,45 EUR
991,57 EUR
436,00 EUR
300,00 EUR
287,04 EUR

474.33

2.

Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 30.09.2016

De gemeenteraad neemt kennis van volgend bijgevoegd proces-verbaal van kasnazicht van de
gemeente d.d. 30.09.2016
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

30.09.2016

124.532.096,39 EUR
18.559.409,83 EUR
+ 291,61 EUR
18.559.701,44 EUR
18.559.409,83 EUR
+ 291,61 EUR
OK
07.10.2016

18.559.409,83 EUR
1.208.442,70 EUR

Rekening courant 2
Diftar
Belfius Treasury+
Belfius Tre@sury + Special
Belfius Fidelity 6M
Belfius Fidelity 8M
Belfius Fidelity 12 M
ING zichtrekening
KBC-Call32 spaarrekening
Bank van de Post
Totaal van de leningen en Ko
Rekening toelagen en leningen
ING Business Account
ING Flexibonus Account 6
KBC zicht/bedrijfsrekening
ABN AMRO-KIR-rekening
Kas van de ontvanger
Kassa burgerzaken
Kassa Balie/Onthaal
Kassa Vrije Tijd

56.791,62 EUR
16.993,64 EUR
3.842.892,95 EUR
1.003.426,56 EUR
0,00 EUR
3.500.000,00 EUR
2.052.714,05 EUR
277.661,53 EUR
3.531.391,04 EUR
20.040,81 EUR
70.328,50 EUR
268.241,63 EUR
630.533,70 EUR
0,00 EUR
723,59 EUR
2.077.156,45 EUR
991,57 EUR
566,70 EUR
300,00 EUR
212,79 EUR

474.33

3.

Tweede wijziging budget 2016: goedkeuring

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d.25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2016 door de gemeenteraad
in zitting van 7 december 2015;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 meer bepaald art.27;
Overwegende dat het resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge van tweede wijziging budget
2016 positief is;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Koen Van
Roey, Myriam Van Tricht, René De Becker, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Ilse De
Kée
- onthouden zich: Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia
Brumagne, Ann Van de Casteele, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven
Besluit: met 16 stemmen voor en 9 onthoudingen
Enig artikel: De tweede budgetwijziging van het dienstjaar 2016 wordt vastgesteld op basis van de
voorgelegde cijfers en de verklarende nota zoals gevoegd in bijlage.
472.2

4.

Aanpassing financieel meerjarenplan 2014-2019: goedkeuring

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2016 door de gemeenteraad
in zitting van 7 december 2015;
Gelet op de noodzaak om een tweede budgetwijziging door te voeren;
Gelet op de bijgevoegde verklarende nota van de wijzigingen;
Gelet op het feit dat daarom, volgens art.27 van het hierboven vernoemd besluit van de Vlaamse
Regering van 25 juni 2010, het nieuw budget niet meer past in het meerjarenplan omdat niet meer is
voldaan aan voorwaarde 3°, en daarom het meerjarenplan 2014-2019 moet worden aangepast;
Overwegende dat het meerjarenplan bestaat uit een strategische en een financiële nota;
Overwegende dat de financiële nota bestaat uit het financiële doelstellingenplan en de staat van het
financiële evenwicht;
Overwegende dat het financiële doelstellingenplan per beleidsdomein, en voor elk jaar waarop het
meerjarenplan betrekking heeft, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven bevat van
enerzijds de prioritaire beleidsdoelstellingen en anderzijds het overige beleid;
Overwegende dat de staat van het financiële evenwicht per financieel boekjaar de raming bevat van
enerzijds het resultaat op kasbasis en anderzijds de autofinancieringsmarge;
Overwegende dat het meerjarenplan financieel in evenwicht is wanneer het resultaat op kasbasis per
financieel boekjaar groter dan of gelijk aan nul is;
Overwegende dat het meerjarenplan financieel in evenwicht is wanneer de autofinancieringsmarge van
het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft groter
dan of gelijk aan nul is;
Overwegende dat het budget slechts in het meerjarenplan past wanneer de autofinancieringsmarge van
het financiële boekjaar in het budget groter dan of gelijk is aan de autofinancieringsmarge van
hetzelfde financiële boekjaar in het meerjarenplan;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Koen Van
Roey, Myriam Van Tricht, René De Becker, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Ilse De
Kée
- onthouden zich: Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia
Brumagne, Ann Van de Casteele, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven
Besluit: met 16 stemmen voor en 9 onthoudingen
Artikel 1: de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 goed te keuren na tweede budgetwijziging,
dat samengevat volgende financiële resultaten geeft: resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge
voor de jaren 2014 tot en met 2019;
RESULTAAT OP KASBASIS

2014

VIII. Resultaat op kasbasis (VIVII)

11.810.276 16.750.088 7.783.222 2.929.175 249.305 584.524

AUTOFINANCIERINGSMARGE 2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

III. Autofinancieringsmarge (I-II) 3.413.343 4.976.164 1.025.643 1.206.801 1.388.541 1.369.092
480.1

5.

Kerkenplan 2014-2019: goedkeuring

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 12 juli 2013 houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de
eredienst;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het
onroerend erfgoeddecreet van 12 juli 2013;
Overwegende dat de lokale kerkelijke en gemeentelijke overheden van de Vlaamse overheid de
opdracht hebben gekregen om een globaal kerkenbeleidsplan op te maken voor de gemeente;
Overwegende dat er overleg heeft plaatsgevonden tussen het college van burgemeester en schepenen
en het Centraal Kerkbestuur Kortenberg;
Gelet op het door het Centraal Kerkbestuur Kortenberg ingediende voorstel van kerkenplan 2014-2019
van 23 juni 2016;
Gelet op de goedkeuring van 4 juli 2016 van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel;
Gelet op de toelichting in de raadscommissie Ad-Hoc van 15 september 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, Koen Van
Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Mia Brumagne, René De Becker, Melody Debaetselier,
Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Ilse De Kée
- onthouden zich: Stefaan Ryckmans, Willy Trappeniers, Roger Broos, Ann Van de Casteele, Adelia
Vandeven
Besluit: met 20 stemmen voor en 5 onthoudingen
Het kerkenplan 2014-2019 wordt goedgekeurd.
185.3

6.

Toelage aan oudercomités - 2016

Overwegende dat jaarlijks een toelage wordt toegekend aan de oudercomités van alle basisscholen op
het grondgebied van Kortenberg, dit ter ondersteuning van hun werking ten voordele van de
Kortenbergse schoolkinderen;
Overwegende dat hiervoor in het budget 2016 een totaal krediet beschikbaar is van 2.900 euro, te
verdelen over de zes comités naar rato van het aantal leerlingen (kleuter en lager) officieel
ingeschreven in de school op 01.10.2016 en woonachtig in de gemeente;
Overwegende dat de toelage moet aangewend worden voor andere doeleinden dan sociale voordelen
en die niet tot de normale werkingskosten behoren b.v. schoolkrantje, sportdag, materieel voor
naschoolse activiteiten, speeltuigen, schoolfeest, ... Uitgaven voor publiciteit worden niet aanvaard;
Overwegende dat de toelagen pas kunnen uitbetaald worden na voorlegging van facturen, rekeningen
of bewijsstukken;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen

Art.1: Voor het dienstjaar 2016 wordt een toelage voor een totaal bedrag van 2.900 euro toegekend
aan de oudercomités van alle basisscholen op het grondgebied van Kortenberg. Het bedrag van 2.900
euro zal onder de zes comités verdeeld worden naar rato van het aantal leerlingen (kleuter en lager)
officieel ingeschreven op 01.10.2016 en woonachtig in de gemeente. De toelage moet aangewend
worden voor andere doeleinden dan sociale voordelen en die niet tot de normale werkingskosten
behoren b.v. schoolkrantje, sportdag, materieel voor naschoolse activiteiten, speeltuigen, schoolfeest,
... Uitgaven voor publiciteit worden niet aanvaard.
De toelagen zullen in één maal per jaar worden uitbetaald op voorlegging van volwaardige facturen,
rekeningen of bewijsstukken.
Art. 2: Het nodige krediet is voorzien in BBC 1419 Actie nr.001.016.001.002 registratiesleutel
080000/64930000.
551.583

7.

Optimalisatie van de klantgerichte dienstverlening: deelname opdrachtencentrale

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 en latere wijzigingen;
Gelet op het KB van 14.01.2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en algemene
aannemingsvoorwaarden en latere wijzigingen;
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 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten;
Overwegende dat de gemeente gestart is met een optimalisatie van het loket- en onthaalbeleid;
Overwegende dat het binnen dit kader opportuun is om te streven naar een optimalisatie van de
klantgerichte dienstverlening;
Overwegende dat de stad Brugge bereid is als opdrachtcentrale op te treden en dat deze opdracht, op
basis van het bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor werken met als voorwerp
opdrachtencentrale “optimalisatie van de klantgerichte dienstverlening”, in zitting van het college van
burgemeester en schepenen van de stad Brugge op 18 april 2016 werd gegund aan de firma JCC (Joint
Cash & Card Software, Zutphenstraat 59 te 7575 Ej Oldenzaal NL 000 020 422 660;
Overwegende dat deze gunning bestaat uit de aankoop van een klantenbegeleidingssysteem en de
aankoop van een kassasysteem, inclusief het onderhoud van beide systemen;
Overwegende dat de gemeente van de mogelijkheid tot deelname aan deze opdrachtencentrale gebruik
kan maken waardoor zij krachtens artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 is vrijgesteld van de
verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren;
Overwegende dat de gemeente niet verplicht is tot afname van producten en/of diensten of uitvoering
van werken;
Overwegende dat derhalve wordt voorgesteld een beroep te doen op deze opdrachtencentrale;
Overwegende dat de nodige budgetten zullen aangevraagd worden en de werkelijke afname het
voorwerp zal uitmaken van een later te nemen 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, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen

Artikel 1: De gemeente doet beroep op deze opdrachtencentrale van de stad Brugge voor
“optimalisatie van de klantgerichte dienstverlening” zoals gegund door het college van burgemeester
en schepenen van de stad Brugge in zitting van 18 april 2016 aan de firma JCC (Joint Cash & Card
Software, Zutphenstraat 59 te 7575 Ej Oldenzaal NL 000 020 422 660.
Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze
beslissing.
205.27

8.

Subsidiereglement voor grootschalige jeugdevenementen

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende de ondersteuning en stimulering van het lokaal en
provinciaal jeugdbeleid;
Gelet op de in het decreet opgenomen Vlaamse beleidsprioriteit ‘de ondersteuning van het jeugdwerk
in algemene zin’ die als voorwaarde geldt om als gemeente Vlaamse subsidies te krijgen;
Overwegende dat de subsidiëring van het Kortenbergse jeugdwerk reeds gebeurt via een uitgewerkte
subsidiebundel die goedgekeurd werd op de gemeenteraad d.d. 6 oktober 2014;
Overwegende dat een nieuw subsidiereglement door de jeugdraad werd uitgewerkt om binnen de reeds
bestaande subsidiepost een expliciete post te creëren voor de subsidiëring van grootschalige
jeugdevenementen die niet in aanmerking komen voor de subsidie van grootschalige bovenlokale
culturele evenementen;
Overwegende dat de jeugdraad positief advies betreffende het reglement gegeven heeft op de
jeugdraad d.d. 4 oktober 2016;
Overwegende dat in de meerjarenplanning de subsidiëring is voorzien in de volgende acties
1419.001.011.003.011 ‘voorzien van subsidies voor jeugd via het subsidiereglement’
1419.001.011.002.006 ‘organiseren van vormingsinitiatieven voor jeugdverenigingen en monitoren’
1419.001.011.003.012 ‘restfonds voor duurzame materialen voor jeugdverenigingen via de
jeugdraad’;
Overwegende dat de gepaste kredieten in het budget zijn ingeschreven met de volgende
registratiesleutels, respectievelijk 070900/64930000, 075000/61399999 en 075000/61599999;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Het nieuwe subsidiereglement voor grootschalige jeugdevenementen wordt goedgekeurd.
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 december 2016.
ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1
Binnen de begrotingspost ‘Voorzien van subsidies voor jeugd via het subsidiereglement’ wordt er
jaarlijks een subsidiekrediet van € 1.500 voorzien.
Alleen Erkende Kortenbergse Jeugdverenigingen komen in aanmerking voor deze subsidie. De
subsidie kan ook aangevraagd worden door een samenwerkingsverband van meerdere Erkende
Kortenbergse Jeugdverenigingen.

Artikel 2
Dit subsidiereglement heeft als doel Erkende Kortenbergse Jeugdverenigingen te ondersteunen bij de
organisatie van evenementen, die voldoen aan de volgende voorwaarden:
1° Het evenement overstijgt de gewone jeugdwerking en sluit aan bij één of meer van de volgende
functies:
ontmoeting, gemeenschapsvorming, cultuur, sport, maatschappelijke activering.
de organisatie van fuiven wordt expliciet uitgesloten.
2° Het evenement speelt zich af binnen de gemeentegrenzen van Kortenberg.
3° Het evenement heeft een openbaar karakter en is voor iedereen toegankelijk.
4°Het evenement heeft een publieksbereik van minimum 250 bezoekers.
5° De toegang tot het evenement is financieel laagdrempelig. De opbrengst van het evenement is
uitsluitend bestemd voor de werking van de vereniging. 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.
6° Het evenement richt zich naar jongeren en gezinnen. Het project heeft een belangrijk aantoonbaar
luik dat gericht is op kinderen en jongeren tussen 3 en 25 jaar.
7° Het evenement heeft in het verleden al minstens 1x plaatsgevonden.
8° Het evenement wordt ruim bekend gemaakt binnen de gemeentegrenzen.
Artikel 3
De subsidieaanvraag voor grootschalige jeugdevenementen moet minstens 2 maanden voor aanvang
van het evenement ingediend worden bij de dienst Jeugd.
Indien het bovendien een evenement betreft waarvoor ook een algemene evenementenaanvraag
ingediend dient te worden bij de dienst Vrije Tijd, moeten de tijdstippen voor indiening gerespecteerd
worden. Deze te respecteren tijdstippen voor indiening, op straffe van verval, zijn terug te vinden in
het reglement voor de organisatie van openbaar toegankelijke evenementen.
Bij de subsidieaanvraag wordt een apart formulier toegevoegd waarin duidelijk gemaakt wordt
waarom men deze subsidie wil aanvragen en waarvoor dit nodig is. Daarnaast wordt een
gedetailleerde kostenraming bij de aanvraag toegevoegd.
De dienst Jeugd toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement en agendeert
nadien de aanvraag voor advies op de agenda van de eerstvolgende jeugdraad. Op deze jeugdraad
wordt de aanvraag bekeken en wordt het definitieve toe te kennen bedrag, volgens stemming, bepaald.
Het aanvraagformulier moet volledig en correct ingevuld worden en tijdig worden ingediend.
Enkel volgende wijze van indienen is mogelijk:
- Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar jeugd@kortenberg.be. De datum
van ontvangst is de datum van ontvangst op de mailserver van de gemeente.
Artikel 4
Uiterlijk 3 maanden na het evenement dienen volgende bewijsstukken ingediend te worden:
- Een verslag van de activiteit
- Een financieel overzicht (inkomsten en uitgaven)
- Betalingsbewijzen 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 5
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 jeugdverenigingen 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 6
Elke vereniging krijgt dit bedrag per goedgekeurde subsidieaanvraag met een minimum van € 100,00
en een maximum van € 500,00 per evenement per jaar.
Artikel 7
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.
Artikel 8
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 december 2016.
147.1

Raadslid Myriam Van Tricht verlaat de zitting.

9.

Aanbouwen nieuwe vleugel en renovatie kloostergebouw De Boemerang Meerbeek.
Goedkeuring ontwerp, opdrachtdocumenten en raming

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikel 57, betreffende de bevoegdheden
van het college van burgemeester en schepenen, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, levering en diensten en latere wijzigingen;
Gelet op het KB van 15.07.2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten en de klassieke
sectoren;
Gelet op het KB van 14.01.2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en algemene
aannemingsvoorwaarden;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Overwegende dat de gemeente Kortenberg in de deelgemeente Meerbeek een nieuwe kleuterschool
wenst te bouwen die beantwoordt aan de huidige normen en noden;
Gelet op de collegebeslissing d.d. 22 december 2010 betreffende de gunning van de studieopdracht
aan Architectenbureau Vanthournout;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 12 december 2011 aangaande de goedkeuring van het
voorontwerp en de raming voor de nieuwbouw en de renovatie kloostergebouw te Meerbeek;
Gelet op het feit dat het gemeentebestuur een aanvraag heeft ingediend voor het bekomen van
subsidies bij Agion,
Gelet op de bevestiging van Agion d.d. 31 januari 2012 dat de aanvraag op de “wachtlijst van de
aanvragen om subsidiëring” geplaatst werd;
Gelet op het feit dat er sinds die datum geen vooruitgang meer geboekt werd in het project;
Gelet op het feit dat de mogelijkheid bestaat dat het gemeentebestuur door middel van prefinanciering
dit project toch kan gaan uitvoeren en na uitvoering de subsidie van Agion kan bekomen worden;
Gelet op het schrijven van Agion d.d. 23 maart 2016 waarin zij toestemming geven de realisatie van
dit project uit te voeren via een promotieopdracht;
Gelet op het bijzonder bestek “Promotieovereenkomst ‘Bouw en financiering (build & finance)
vernieuwing en uitbreiding basisschool De Boemerang Meerbeek’” met als refentie GGZ-16/12.325
opgesteld door de dienst Grondgebiedszaken d.d. 10 oktober 2016;
Gelet op het ontwerp, technische bestekken met bijbehorende documenten, uitvoeringsplannen voor
infrastructuur en technieken, opgesteld door het Architectenbureau Vanthournout, met als referentie
12.325, waarbij de kostprijs voor de uitvoering van het project worden geraamd op 2.799.829,25 euro
excl. BTW of 2.967.819,01 euro incl. BTW (6%);

Gelet de verschillende kredieten die voorzien zijn onder actie 1419/001/016/001/001- Aanbouwen
nieuwe vleugel in de school Boemerang Meerbeek met registratiesleuter 22102007/080050 voor de
erelonen; registratiesleutel 22102007/080050 – Aanbouwen nieuwe vleugel – aankoop;
registratiesleutel 15000000/080050 – investeringssubsidie AGion en registratiesleutel 17330000/0040
– lening voor het saldo tussen investeringssubsidie en de uitgave;
Gelet op het visum nr. 2016/108 d.d. 24.10.2016 van de financiële beheerder;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René
De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Silke Cuypers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Goedkeuring wordt gehecht aan het bijzonder bestek GGZ-16/12.325 opgesteld door de dienst
Grondgebiedszaken d.d. 10 oktober 2016.
Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerpdossier, de opdrachtdocumenten en de raming van het
Architectenbureau Vanthournout, Congresstraat 13 bus 7 te 1000 Brussel, voor het uitvoeren van de
werkzaamheden in het kader van het project “Uitbreiding basisschool en renovatie kloostergebouw”
voor een bedrag van 2.799.829,25 euro excl. BTW of 2.967.819,01 euro incl. BTW (6%).
De betaling van de erelonen en uitvoering van het project zal gebeuren van de verschillende kredieten
die voorzien zijn onder actie 1419/001/016/001/001- Aanbouwen nieuwe vleugel in de school
Boemerang Meerbeek met registratiesleuter 22102007/080050 voor de erelonen; registratiesleutel
22102007/080050 – Aanbouwen nieuwe vleugel – aankoop; registratiesleutel 15000000/080050 –
investeringssubsidie AGion en registratiesleutel 17330000/0040 – lening voor het saldo tussen
investeringssubsidie en de uitgave.
Na goedkeuring zal de publicatie gebeuren van het project, in het Bulletin Der Aanbestedingen, als
open offerte aanvraag.
Het schepencollege wordt gelast met de verder uitwerking van dit project.
861.2

Raadslid Myriam Van Tricht voegt zich terug ter zitting.
Raadslid Jana Nevens verlaat de zitting.

10.

Overname wegenis met infrastructuur verkaveling Den Tomme – gedeelte Vloetgrachtstraat

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 05 januari 1998 inzake de overname van een gedeelte van de
wegenis in de verkaveling Den Tomme, nl. Grintstraat, Steenbergstraat, Leistraat, Kiezelstraat en
delen van de Mergelstraat en Zandstraat;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 04 juni 2007 inzake de definitieve aanvaarding van het
rooilijnplan;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 03 september 2007 inzake de overname van de wegenis in
de Keistraat;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 05 november 2007 inzake overname van de wegenis in de
Mergelstraat en de Zandstraat;
Overwegende dat ook de Rotsstraat reeds is opgenomen in het openbaar domein;
Overwegende dat er nog acht grondinnames dienen te gebeuren alvorens alle wegenis in verkaveling
Den Tomme opgenomen zal zijn in het openbaar domein;

Gelet op het PV van meting, opgesteld door studiebureau Quadrant, Dorpsstraat 202, 3078
Kortenberg;
Overwegende dat er daarvan zes eigenaars zijn die akkoord kunnen gaan met de gratis grondafstand,
nl de eigenaars van inname 1, 2, 3, 4, 5 en 8 nl.:
- De heer en mevrouw Mels-Dierckx, Vloetgrachtstraat 1, 3078 Meerbeek voor perceel afdeling 3,
sectie C nr. 295x (deel) met een oppervlakte van 1a 36ca;
- Mevrouw Verschoote Suzanne, Krokussenlaan 26, 1070 Anderlecht voor perceel afdeling 3, sectie C
nr. 295l3 (deel) met een oppervlakte van 1a 82ca;
- De heer en mevrouw Leysens-Gautiers, Vloetgrachtstraat 7, 3078 Meerbeek voor het perceel
afdeling 3, sectie C nr. 295a2 (deel) met een oppervlakte van 1a 51ca;
- De heer en mevrouw Wilgain-Beauwin, Gelukzaligheidslaan 30, 1140 Evere, voor het perceel 295y2
(deel) met een oppervlakte van 2a 18ca;
- De heer en mevrouw Vanderickx-Miseur, Vloetgrachtstraat 13, 3078 Meerbeek, voor het perceel
afdeling 3, sectie C nr. 295e3 met een oppervlakte van 1a 10ca;
- De heer en mevrouw Eeckhout-De Ryck, Tiendagwandlaan 52, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, voor
het perceel afdeling 3 sectie C nummer 299h2 met een oppervlakte van 1a 1ca;
Gelet op de ontwerpaktes, opgesteld door geassocieerde notarissen Mariëns & De Booseré, Dr. V. De
Walsplein 26, 3070 Kortenberg;
Gelet op de individuele uittreksels uit de kadastrale legger, de bodemattesten en de hypothecaire
getuigschriften;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Silke
Cuypers, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
- onthoudt zich: Marinus van Greuningen
Besluit: met 23 stemmen voor en 1 onthouding
De wegbedding, met aangelegde infrastructuur zoals weergegeven als inneming 1, 2, 3, 4, 5 en 8 op
het PV van opmeting in de Vloetgrachtstraat, wordt voor openbaar nut kosteloos overgenomen door de
gemeente om verworven te worden in het openbaar domein.
De over te nemen oppervlaktes bedragen respectievelijk 1a 36ca, 1a 82ca, 1a 52ca, 2a 18ca, 1a 10ca
en 1a 1ca
De notariële akte wordt door de gemeente ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de
gemeentesecretaris.
575.41

Raadslid Jana Nevens voegt zich terug ter zitting.

11.

Grondafstand Klapstraat in het kader van verkaveling V.EK/14/9

Gelet op verkavelingsvergunning V.EK/14/9, afgeleverd aan landmeter-expert Patrick Peeters
(handelend in opdracht van de consoorten De Troy), Hondenbergstraat 30, 1800 Vilvoorde voor het
verkavelen van het perceel afdeling 2 sectie C nr. 202g en 203h gelegen langsheen de Klapstraat,
deelgemeente Erps-Kwerps;
Overwegende dat in de verkavelingsvergunning als voorwaarde opgelegd werd dat een strook grond
dat door de verkavelaar als voetpad zal worden aangelegd, kosteloos aan de gemeente dient afgestaan
te worden, voor de inlijving in het openbaar domein;
Overwegende dat het voetpad intussen werd aangelegd en opgeleverd;

Gelet op de ontwerpakte opgesteld door Boes, Bosmans & Brusselmans - Geassocieerde Notarissen,
L.E. Van Arenbergplein 8 – 3001 Leuven (Heverlee);
Gelet op het proces verbaal van opmeting opgesteld door landmeter-expert Patrick Peeters;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Door de consoorten De Troy, wordt ter hoogte van hun eigendom Klapstraat, deelgemeente ErpsKwerps een strookje grond, sectie C nrs. 202g (deel), met een oppervlakte van 43 ca, gratis aan de
gemeente afgestaan, voor inlijving in het openbaar domein.
Eventuele kosten verbonden aan dit dossier zijn ten laste van de verkavelaar.
De notariële akte wordt namens de gemeente ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad,
bijgestaan door de secretaris.
874.23

12.

Interleuven: goedkeuring agenda Algemene Vergadering van 30 november 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 29 september 2016 voor de algemene vergadering van Interleuven op 30
november 2016 met bijhorende agenda;
Overwegende dat het decreet van dd. 6/7/2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt
dat de vertegenwoordiger van de gemeenten op de algemene vergadering waar deze gemeente bij
aangesloten is, aangeduid wordt door de gemeenteraad;
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet dd. 6/7/2001 eveneens voorziet dat tegelijkertijd het
mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld;
Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van Interleuven volgende punten bevat:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 25.05.2016
3. Benoemen voor 3 jaar van de commissaris-revisor krachtens art. 32 van de statuten
4. Vervanging leden raad van bestuur:
 De gemeente Hoegaarden draagt mevrouw Evelien Janssens voor als vervanging van mevrouw
Anita Vorstenbosch in de raad van bestuur
5. Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2017
6. Begroting 2017
7. Diversen.
Overwegende dat aan de gemeenteraad deze agendapunten werden voorgelegd;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée

Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de Algemene Vergadering van
30 november 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 dd. 25.05.2016
3. Benoemen voor 3 jaar van de commissaris-revisor krachtens art. 32 van de statuten
4. Vervanging leden raad van bestuur:
 De gemeente Hoegaarden draagt mevrouw Evelien Janssens voor als vervanging van
mevrouw Anita Vorstenbosch in de raad van bestuur
5. Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2017
6. Begroting 2017
7. Diversen,
onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 2: Het college wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing en brengt deze ter kennis aan
Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.
901

13.

Finilek: goedkeuring agenda Buitengewone Algemene Vergadering van 16 december 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 4 oktober 2016 om vertegenwoordigd te zijn op de
Buitengewone Algemene Vergadering van Finilek die op 16 december 2016 zal plaatsvinden in
Technopolis, Technologielaan te Mechelen;
Overwegende dat de Buitengewone Algemene Vergadering van Finilek volgende agenda heeft:
1. Bespreking in het kader van het artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking
van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2017 alsook van de
door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017
2. Statutaire benoemingen
3. Statutaire mededelingen;
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over de agenda:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Jana
Nevens, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Finilek van
16 december 2016:
1. Bespreking in het kader van het artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking
van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2017 alsook van de
door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017
2. Statutaire benoemingen
3. Statutaire mededelingen,

wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone
Algemene Vergadering van Finilek van 16 december 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

14.

EcoWerf: goedkeuring agenda Bijzondere Algemene Vergadering van 23 november 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 23 september 2016 voor de Bijzondere Algemene Vergadering van
EcoWerf van 23 november 2016, met bijhorende agenda en bijlagen;
Overwegende dat de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering van EcoWerf volgende punten
bevat:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 22/06/2016
3. Budgetten 2017
4. Werkingsbijdragen 2017
5. Masterplan Containerparken: visienota
6. Diversen;
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 eveneens voorziet dat het mandaat van
de vertegenwoordiger dient te worden vastgelegd;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad zijn goedkeuring dient te hechten aan de agenda van de
Bijzondere Algemene Vergadering;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Julia De Coster, Franciscus Peeters, Stefaan
Ryckmans, Koen Van Roey, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos,
Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, 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 Bijzondere Algemene
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf d.d. 23 november 2016:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 22/06/2016
3. Budgetten 2017
4. Werkingsbijdragen 2017
5. Masterplan Containerparken: visienota

6. Diversen.
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Bijzondere Algemene
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf d.d. 23 november 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.
901

15.

EcoWerf: aanstelling vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger Algemene,
Bijzondere Algemene en Buitengewone Algemene Vergaderingen

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 23 september 2016 voor de Bijzondere Algemene Vergadering van
EcoWerf van 23 november 2016, met bijhorende agenda en bijlagen;
Overwegende dat de recentste wijziging van het decreet van 6 juni 2001 houdende intergemeentelijk
samenwerkingsakkoord (DIS) het mogelijk maakt voortaan een vertegenwoordiger en eventuele
plaatsvervanger te benoemen voor de ganse legislatuur en dit inmiddels in de statuten van EcoWerf is
bevestigd;
Gelet op de voorgedragen kandidaten als vertegenwoordiger:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 25
- Kristien Goeminne bekomt 15 stemmen
- Willy Trappeniers bekomt 8 stemmen
- ongeldige stem: 1
- blanco stem: 1
Gelet op de voorgedragen kandidaten als plaatsvervangend vertegenwoordiger:
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 25
- Chris Taes bekomt 18 stemmen
- neen-stemmen : 4
- blanco stemmen: 3
Besluit:
Artikel 1: Met 15 stemmen wordt Kristien Goeminne , wonende Kwikstraat 38 te 3078 Everberg,
aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de Algemene, Bijzondere
Algemene en Buitengewone Algemene Vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf
die vanaf heden georganiseerd worden tot en met 31 december 2018.
Artikel 2: Met 18 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, Bijzondere Algemene en Buitengewone Algemene Vergaderingen van de
opdrachthoudende vereniging EcoWerf die vanaf heden georganiseerd worden tot en met 31 december
2018.
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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16.

Hofheide: goedkeuring agenda en aanstelling vertegenwoordiger Buitengewone Algemene
Vergadering van 20 december 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 18 oktober 2016 met bijlagen waarbij een Buitengewone
Algemene Vergadering wordt samengeroepen op 20 december 2016 met de volgende agenda:
1. Goedkeuring van het verslag van de Gewone Algemene Vergadering van 21 juni 2016
2. Vaststelling van het budget 2017 en de meerjarenplanning
3. Activiteiten 2017 en te volgen strategie
4. Werking van het crematorium
5. 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: 25
- Tom Jespers bekomt 15 stemmen
- Adelia Vandeven bekomt 8 stemmen
- ongeldige stem: 1
- blanco stem: 1
Gelet op de stemming bij handopsteking over de agenda:
Besluit: Met algemene stemmen
Artikel 1: De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van IGS Hofheide van
20 december 2016, namelijk:
1. Goedkeuring van het verslag van de Gewone Algemene Vergadering van 21 juni 2016
2. Vaststelling van het budget 2017 en de meerjarenplanning
3. Activiteiten 2017 en te volgen strategie
4. Werking van het crematorium
5. Varia,
wordt goedgekeurd.
Artikel 2: Met 15 stemmen wordt Tom Jespers, wonende Kouterstraat 44 te 3071 Erps-Kwerps,
aangesteld als gemeentelijke vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene Vergadering van de
opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven “Hofheide” op
20 december 2016 en wordt hij/zij gemandateerd om over de agendapunten te beraadslagen en te
stemmen volgens de beslissingen genomen in artikel 1, 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.
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17.

Toelichting over de werking van intercommunales – procedure

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 en later wijzigingen;
Overwegende dat volgens het decreet intergemeentelijke samenwerking, meer bepaald artikel 53, de
aangestelde bestuurders in samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid verslag dienen uit te
brengen over de uitoefening van hun mandaat en toelichting te verstrekken bij het beleid van die
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging;
Overwegende dat sommige verenigingen zelf regelmatig infosessies voor gemeenteraadsleden
organiseren waardoor aan de verplichting is voldaan (o.a. Eandis, Finilek, Iverlek,..);
Overwegende dat voor EcoWerf, IGS Hofheide, IGO en Interleuven het college in het verleden
vergaderingen van de gemeenteraadscommissie ad hoc organiseerde;
Gelet op de matige belangstelling vanwege de gemeenteraadsleden stelt het college voor dat de
gemeenteraadsleden van de gemeentelijke vertegenwoordigers een overzicht krijgen van de werking
van de intercommunales, specifiek wat de gemeente Kortenberg betreft. De gemeenteraadsleden die
nog vragen hebben over de werking en/of de uitoefening van het mandaat van de aangestelde
vertegenwoordigers kunnen deze schriftelijk formuleren aan het college. De gemeentelijke
vertegenwoordiger zal dan op de volgende gemeenteraad de gestelde vragen beantwoorden;
Besluit:
De hierna volgende procedure m.b.t. toelichting over de werking van intercommunales wordt
goedgekeurd; namelijk: de gemeentelijke vertegenwoordigers bezorgen aan de gemeenteraadsleden
een overzicht van de werking van de intercommunale en/of de uitoefening van hun mandaat, specifiek
voor de gemeente Kortenberg. Gemeenteraadsleden die dan hierover vragen hebben kunnen deze
schriftelijk formuleren aan het college. De gemeentelijke vertegenwoordiger zal de gestelde vragen
dan op de volgende gemeenteraad beantwoorden.
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In uitvoering van art. 22 van het Gemeentedecreet werden volgende punten toegevoegd aan de agenda:
De punten 18/1 tot en met 18/4 op vraag van Mia Brumagne namens de Groen-fractie

17/1. Fietspad Engerstraat
Fietsers signaleren ons dat er in de Engerstraat regelmatig ‘conflicten’ zijn tussen fietsers die het
fietspad volgen (dat doorloopt), en wagens die uit zijstraten van rechts komen. Beiden vanuit de
oprechte overtuiging dat ze voorrang hebben. Volgens het verkeersreglement hebben fietsers daar
voorrang omdat het fietspad doorloopt. Maar tegelijk wordt op verschillende websites (onder meer van
Touring) ook toegegeven dat deze toestand voor misverstanden en dus gevaarlijke situaties zorgt. Men
wil weten of de inwoners ook gericht hierover geïnformeerd worden.
De burgemeester antwoordt dat er weinig twijfel bestaat over de mogelijke interpretatie van de
wegcode op het vlak van oversteekplaatsen voor fietsers. We hebben vroeger in Zoeklicht al

sensibiliserende artikeltjes geschreven over zwakke weggebruikers en voorrangsregels. Over de
voorrangsregels voor fietsers verscheen nog een artikel in oktober 2014. Het artikel werd tijdens de
gemeenteraad geprojecteerd:
“Wanneer heeft u als fietser voorrang?
Fietsen houdt in dat u de weg deelt met andere weggebruikers. Daarom is het noodzakelijk om uw
rechten en plichten als fietser te kennen! Vaak is het voor zowel fietsers als andere weggebruikers niet
duidelijk wanneer een fietser voorrang heeft op andere weggebruikers en wanneer dit niet het geval is.
Hieronder worden een aantal situaties voor u verduidelijkt. In de vorige editie van Zoeklicht kan u een
toelichting terugvinden over de plaats van de fietser op de openbare weg.
Een fietser heeft voorrang op het fietspad. Een fietspad is het deel van de openbare weg dat
afgebakend is door twee evenwijdige witte onderbroken strepen en dat niet breed genoeg is voor het
autoverkeer. Het fietspad kan ook worden aangeduid door de verkeersborden D7, D9 en D10 (zie
vorige editie Zoeklicht). Wanneer de witte onderbroken lijnen doorlopen over een kruispunt, dan
behoudt de fietser zijn voorrang, ongeacht de voorrangsregeling van het kruispunt.
Uitzondering op de regel: een fietser heeft geen voorrang op het fietspad binnen de bebouwde kom
wanneer de Lijnbus haar haltehaven verlaat. In dit geval moet de fietser voorrang verlenen aan de
Lijnbus.
Een fietser heeft geen voorrang op oversteekplaatsen die fietsers en bestuurders van tweewielige
bromfietsen moeten volgen om de rijbaan over te steken. Deze oversteekplaatsen worden afgebakend
door twee onderbroken strepen gevormd door witte vierkanten of parallellogrammen. Begeef u
voorzichtig op dergelijke oversteekplaats en geef voorrang aan de naderende voertuigen.
Een fietser heeft geen voorrang op fietssuggestiestroken. Fietssuggestiestroken bevinden zich meestal
langs weerszijden van de rijbaan, wanneer deze niet breed genoeg is voor een volwaardig fietspad.
Fietssuggestiestroken zijn geen fietspaden. U bent niet verplicht om hier gebruik van te maken. Ze
hebben een andere kleur dan de rest van de rijbaan, om de automobilisten te wijzen op de mogelijke
aanwezigheid van fietsers. Enerzijds zijn ze bestemd om de weggebruikers aan te sporen om rekening
te houden met fietsers, anderzijds om fietsers aan te sporen hun plaats in te nemen op”
Maar we kunnen dat zeker nog eens herhalen. Ook op andere plaatsen in de gemeente zijn er immers
gelijkaardige situaties.

17/2. Parkeren op Colombasite
Op 16 oktober ging de eerste wereldmarkt door, een initiatief van de GROS, gemeentelijke adviesraad
voor ontwikkelingssamenwerking. Een zeer succesvol initiatief waaraan meer dan 30 plaatselijke
initiatieven meewerkten. Bleek echter dat er bijna geen parkeerruimte was door aanwezigheid van een
circus, en dat de parkeerruimte die er was, voorbehouden werd voor de vergunninghouders van de
voetbalclub. Zo was het voor een aantal standhouders zelfs moeilijk om op een degelijke manier te
laden en te lossen.
Er wordt gevraagd hoe vaak er een politieverordening opgemaakt wordt waarbij ‘vergunninghouders’
voorrang krijgen, wat de achterliggende redenering hierbij is en of er dan huur wordt betaald voor
deze parkingplaatsen. Daarnaast wordt er ook gevraagd of er nog andere voorrangsafspraken zijn met
andere verenigingen betrekking tot parkeren.
De schepen van cultuur en sport antwoordt dat in de overeenkomst tussen de gemeente en de
voetbalclubs op de drie locaties in onze gemeente een parking is inbegrepen. Voor die parking wordt
geen huur betaald. In Erps-Kwerps en Everberg zijn die parkings altijd beschikbaar voor de
voetbalclub. Op site Colomba vinden in het weekend soms een aantal activiteiten tegelijkertijd plaats
zodat het kan gebeuren dat er geen parking ter beschikking zou zijn voor de voetbalclub zoals in de
overeenkomst staat. Dat is alleen een probleem bij thuiswedstrijden.
Er zijn geen andere overeenkomsten met verenigingen waarbij een parking inbegrepen is. Er zijn dus
geen andere voorrangsafspraken met andere verenigingen.
Er werd de voorbije twee jaar telkens maar 1 keer per jaar een politieverordening opgemaakt voor
vergunninghouders.

In dit concrete geval waren de organisatoren op de hoogte van de verschillende gelijktijdige
activiteiten tijdens dat weekend. Ze vonden dat geen probleem en de parkeerregeling werd via mail op
2 oktober aan alle partijen toegelicht. De GROS heeft geen melding gemaakt van mogelijke
parkeerproblemen, niet vooraf, niet tijdens en ook niet achteraf in de evaluatie van de Wereldmarkt.
De problemen met laden en lossen hadden misschien eerder te maken met de afgesloten hoofdingang
omwille van de renovatiewerken aan de inkomhal zodat laden en lossen via de voorlopige in- en
uitgang moest plaatsvinden. Maar laden en lossen is ook altijd mogelijk aan de achterzijde van het
gebouw.

17/3. Kunstgras
De fractie wilt weten of het college nog steeds speelt met de idee om kunstgras te gebruiken voor een
voetbalveld in Kortenberg. In Nederland was er onlangs een spraakmakende documentaire ‘gevaarlijk
spel’, over gevaarlijke stoffen (rubbergranulaten) op deze kunstvelden. Deze stoffen zouden
kankerverwekkend zijn. Wij zijn geen voorstander dat dit type veld in Kortenberg voor er
duideliijkheid is over de impact op de gezondheid.
De schepen van sport antwoordt dat er op 6 oktober 2016 in de Nederlandse media via het
televisieprogramma ZEMBLA de uitzending “Gevaarlijk spel” verscheen. Deze uitzending gaf
aanleiding tot heel wat vragen, ook in Vlaanderen.
In deze reportage stelt men dat sporten op kunstgras negatieve effecten kan hebben op de
volksgezondheid. Het grootste deel (9 op de 10) van de kunstgrasvelden wordt namelijk bestrooid met
rubberkorrels. Dat wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten zoals versnipperde autobanden,
die op die manier hergebruikt worden. Die korrels zorgen ervoor dat een kunstgrasveld dezelfde
eigenschappen krijgt als een natuurgrasveld, zodat de bal niet te snel rolt of te hoog botst. Daarnaast
wordt het kunstgras beter geschikt voor slidings.
In de gebruikte rubbergranulaten zouden kankerverwekkende stoffen aanwezig zijn die kunnen
vrijkomen en die zouden kunnen worden opgenomen door de mens.
Al jaren zijn er diverse discussies over de mogelijke gezondheidsrisico's van het spelen op
kunstgrasvelden.
Tien jaar geleden werden al verschillende onderzoeken uitgevoerd om te zien of rubberkorrels in
kunstgrasvelden schadelijk zouden zijn voor de gezondheid. Hierbij ging het over een blootstelling aan
nitrosaminen, wat een kankerverwekkende werking zou hebben. Onderzoeken hebben toen
aangetoond dat deze stof geen gezondheidsrisico's met zich meebracht omdat in de lucht boven
ingestrooide kunstgrasvelden geen nitrosaminen zijn aangetroffen.
Momenteel is de discussie weer actueel door de stof MBT (2-mercaptobenzothiazol) in de
rubberkorrels. Deze stof is onlangs door de Wereldgezondheidsorganisatie op de lijst van
kankerverwekkende stoffen gezet en staat op die lijst op dezelfde hoogte als rood vlees.
De stof waarover het gaat wordt gebruikt bij het produceren van autobanden en geeft het rubber
stevigheid en elasticiteit. Die stof zit, naast in autobanden en kunstgrasvelden dus, in heel veel dingen
die we gebruiken zoals: badmutsen, condooms, elastiekjes, huishoudhandschoenen, rubber
inlegzooltjes, luchtbedden, gewone (fles-)spenen en fopspenen, zwembrillen, rubberen tegels (zoals de
valtegels onder speeltuigen in speeltuinen).
Het European Chemicals Agency (ECHA) voert momenteel in opdracht van de Europese Commissie
onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de
gezondheid van mensen. Dit onderzoek ging in juni 2016 van start en de resultaten van dit onderzoek
worden rond februari 2017 verwacht.
Het is nog altijd de bedoeling om, indien de voetbalclubs in de toekomst een gemeenschappelijke
jeugdwerking uitbouwen, te voorzien in een aantal natuurgrasvelden en één kunstgrasveld. Een
kunstgrasveld biedt veel voordelen wat betreft multifunctioneel en heel frequent gebruik. Voorlopig
wacht men in Nederland dat lopend Europees onderzoek af. Bij ons heeft ook minister Muyters
aangegeven dat hij dit thema verder wil opvolgen om zeker te zijn dat de gezondheid van de spelers
niet in gevaar wordt gebracht.

Als uit het onderzoek zou blijken dat er onacceptabele risico's zijn, dan zal dat uiteraard meespelen in
de beslissing om een kunstgrasveld aan te leggen. Maar zover zijn we nog niet en die beslissing valt
zeker niet voor februari 2017.
Dat neemt uiteraard niet weg dat we ook in Kortenberg de resultaten van het onderzoek van de
Europese commissie met veel belangstelling tegemoet zien.

17/4. Plaatsing van rustbank langs voetweg 24
De vraagsteller stelt dat ze al in juni 2015 op de gemeenteraad ijverde voor meer publieke zitbanken.
Bij een recente rondvraag bleek dat er vraag bestaat naar een bank tussen residentie Hertog Jan en het
abdijpark, langs voetweg 24. Ook blijken er terug klachten te zijn over de toestand van voetweg 24, in
september 2016 werd beloofd om de grootste hindernissen op deze voetweg aan te duiden, de fractie
vraagt of die kan worden uitgevoerd en of er bij de heraanleg van de Minneveldstraat rekening wordt
gehouden met de doorgang van minder mobiele ouderen.
De schepen van openbare werken antwoordt dat er inzake de voet- en buurtwegen we als bestuur een
heel traject doorlopen en er budget voorzien is. Op de laatste vraag met betrekking tot de voetweg
tussen de Minneveldstraat en de Leuvensesteenweg kan er geantwoord worden dat er bij de heraanleg
van de straat een verkeersplateau voorzien wordt bij de kruising van de straat en de voetweg. Zo
moeten bestuurders vertragen en wordt de aandacht getrokken naar de voetweg en eventuele
passanten. Daarnaast wordt de toestand en het onderhoud van deze weg – en andere – door de
technische dienst opgevolgd. Maar daar de bedrijven die zich focussen op asfaltering eind deze maand
hun werkzaamheden staken zullen nieuwe acties ook pas plaatsvinden na de winter. Wel is er voorzien
om de hindernissen beter aan te duiden naar de toekomst toe.
Specifiek over de zitbanken kan er vermeld worden dat er al op verschillende locaties banken voorzien
zijn en dat deze de afgelopen zomer – in het abdijpark – ook zijn gereinigd. In de voetweg 24 is er
geen zitbank omdat de weg te smal is, wel kan er in de toekomst onderzocht worden waar er eventueel
nieuwe banken kunnen geïnstalleerd worden en kan aan de directie van Hertog Jan gevraagd worden
om eventueel zelf een bank te plaatsen op hun domein langs de voetweg.

18.

Verslag

Op de gemeenteraad van 3 oktober 2016 werden als punt 2 de budgetten 2017 van de kerkfabrieken
besproken. Ter zitting werd dit punt aangepast. De investeringstoelage 2017 voor Everberg is 12000€
en voor Meerbeek 0€. De raad heeft over deze aanpassing en over de overige notulen geen
opmerkingen waardoor de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 03.10.2016, conform
art. 16 van het huishoudelijk reglement, als goedgekeurd worden beschouwd.

P. LEBRUN
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voorzitter

