ZITTING VAN 6 FEBRUARI 2017
AANWEZIG: Chris Taes burgemeester-voorzitter; Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens,
Anna Outtier-Vannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, schepenen; Franciscus Peeters,
Stefaan Ryckmans, 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, Maria Adriaensen, raadsleden; Paul Lebrun, secretaris.

Raadsleden Julia De Coster, Adelia Vandeven en Ilse De Kée laten zich verontschuldigen.
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Vacantverklaring functie gemeentesecretaris

OPENBARE ZITTING

1.

Rapportering visum 2de semester 2016: akte name

Art. 166 van het gemeentedecreet bepaalt :

De financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid minstens eenmaal per jaar aan de
gemeenteraad over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van de wettigheid en
regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen.
Hij stelt tegelijkertijd een afschrift van dat rapport ter beschikking van het college van burgemeester
en schepenen en de gemeentesecretaris.
Het gemeentedecreet bepaalt in artikel 160 § 2 dat de voorgenomen financiële verbintenissen
onderworpen zijn aan een voorafgaand visum, voordat enige verbintenis kan worden aangegaan.
De financieel beheerder onderzoekt de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen
verbintenissen. De gemeenteraad bepaalt de nadere voorwaarden waaronder de financieel beheerder de
controle uitoefent.
Gemeenteraad van 4 juni 2007 betreffende definiëring begrip – dagelijks bestuur en gewijzigd in de
gemeenteraad van 3 maart 2008.
Gemeenteraad van 4 juni 2007 betreffende uitsluiten van visumverplichting; waarbij de verrichtingen
van dagelijks bestuur waarvan het bedrag exclusief BTW niet hoger is dan 5.500 euro.
In januari 2008 werd gestart met het viseren van de dossiers.
Er wordt door de financieel beheerder per dossier een verslag opgemaakt.
Er werd intern afgesproken dat het dossier, vooraleer het college een beslissing neemt, overgemaakt
wordt aan de financieel beheerder.
In het 2de semester 2016 werden er 63 positieve visums verleend.
De rapportage werd ter kennisname overgemaakt aan het College op 06.01.2017.
Het overzicht wordt meegestuurd aan de raadsleden.
172.82
- 1 FIN

2.

Raadscommissies: vervanging lid

Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid art.39 betreffende de oprichting van raadscommissies;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad;
Overwegende dat het gemeentedecreet bepaalt dat de mandaten in iedere commissie evenredig dienen
verdeeld te worden over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld op basis van de
voordrachten die worden ingediend door de fracties;
Overwegende dat elke fractie voor elke commissie een kandidaat-voorzitter en kandidaatondervoorzitter mag voordragen;
Overwegende dat de burgemeester of schepenen geen voorzitter kunnen zijn van de
gemeenteraadscommissies;
Overwegende dat voor volgende gemeenteraadscommissies commissieleden werden aangesteld:
1. raadscommissie financiën
2. raadscommissie sport, jeugd, senioren en cultuur
3. raadscommissie ruimtelijke ordening, openbare werken, lokale economie en mobiliteit
4. raadscommissie sociaal beleid en leefmilieu
5. raadscommissie die waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente EN
ad hoc voor specifieke dossiers, waar de fractievoorzitters (of hun afgevaardigden) ambtshalve deel
van uitmaken;
Overwegende dat de akte van voordracht van de kandidaat-commissieleden ondertekend moet zijn
door een meerderheid van de leden van de fractie waar de kandidaat-commissieleden deel van
uitmaken (indien de fractie slechts uit een of twee verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van
een lid);
Overwegende dat de aanstellingen van kracht zijn tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de
gemeenteraad;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 maart 2013 houdende aanstelling van de heer Koen
Van Roey voor de fractie CD&V in de volgende raadscommissies:

- Financiën als effectief lid
- Sport, jeugd, senioren en cultuur als effectief lid
- Ruimtelijke ordening, openbare werken, lokale economie en mobiliteit als plaatsvervangend lid
- Sociaal beleid en leefmilieu als plaatsvervangend lid
- Ad hoc + bewaken afstemming gemeentelijk beleid op het beleid van IGS en EVA’s als effectief lid
en voorzitter;
Gelet op de e-mail van de heer Koen Van Roey van 19 december 2016 waarin hij ontslag neemt als
gemeenteraadslid van Kortenberg;
Overwegende dat er daarom een nieuw (plaatsvervangend) lid dient aangesteld te worden voor
bovenvermelde raadscommissies;
Gelet op de akte van voordracht van 15 januari 2017 waarbij onderstaande leden worden voorgedragen
als effectief of plaatsvervangend lid in bovenvermelde raadscommissies:
1. Financiën
Fractie
CD&V

Effectief lid
Maria Adriaensen

2. Sport, jeugd, senioren en cultuur
Fractie
CD&V

Effectief lid
Maria Adriaensen

3. Ruimtelijke ordening, openbare werken, lokale economie en mobiliteit
Fractie
CD&V

Plaatsvervanger voor Julia De Coster
Maria Adriaensen

4. Sociaal beleid en leefmilieu
Fractie
CD&V

Plaatsvervanger voor Julia De Coster
Maria Adriaensen

5. Ad hoc + bewaken afstemming gemeentelijk beleid op het beleid van IGS en EVA’s
Fractie
CD&V

Effectief lid
Maria Adriaensen

Gelet op de uitslag van de geheime stemming voor de aanstelling van de voorzitter van de
raadscommissie Ad hoc + bewaken afstemming gemeentelijk beleid op het beleid van IGS en EVA’s:
Gelet op de voorgedragen kandidaten voor voorzitter:
- René De Becker
Aantal stembriefjes: 21
- René De Becker bekomt 20 ja-stemmen en 1 blanco-stem
Besluit :
Artikel 1: Wordt verkozen verklaard als effectief lid van de gemeenteraadscommissie Financiën:
Fractie
CD&V

Effectief lid
Maria Adriaensen

Artikel 2: Wordt verkozen verklaard als effectief lid van de gemeenteraadscommissie Sport, jeugd,
senioren en cultuur:
Fractie
CD&V

Effectief lid
Maria Adriaensen

Artikel 3: Wordt verkozen verklaard als plaatsvervangend lid van de gemeenteraadscommissie
Ruimtelijke ordening, openbare werken, lokale economie en mobiliteit:
Fractie
CD&V

Plaatsvervanger voor Julia De Coster
Maria Adriaensen

Artikel 4: Worden verkozen verklaard als plaatsvervangend lid van de gemeenteraadscommissie
Sociaal beleid en leefmilieu:
Fractie
CD&V

Plaatsvervanger voor Julia De Coster
Maria Adriaensen

Artikel 5: Wordt verkozen verklaard als effectief lid van de gemeenteraadscommissie Ad hoc +
bewaken afstemming gemeentelijk beleid op het beleid van IGS en EVA’s:
Fractie
CD&V

Effectief lid
Maria Adriaensen

Artikel 6: Met 20 ja- stemmen en 1 blanco-stem wordt René De Becker aangeduid als voorzitter van
de raadscommissie Ad hoc + bewaken afstemming gemeentelijk beleid op het beleid van IGS en
EVA’s.
Artikel 7: Deze aanstellingen zijn van kracht vanaf heden tot de eerstvolgende volledige vernieuwing
van de gemeenteraad.
172.9
- 1 archief AZ

3.

Bibliotheekcommissie: vervanging lid beheersorgaan

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het Nieuw decreet Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012;
Overwegende dat in het verleden het beheer van de gemeentelijke plaatselijke openbare bibliotheek
toevertrouwd werd aan een beheersorgaan dat bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van
stemgerechtigde afgevaardigden van de gemeenteraad en een vertegenwoordiging van gebruikers;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 maart 2013 houdende vernieuwing van dit
beheersorgaan ingevolge vernieuwing van de gemeenteraad waarbij de heer Koen Van Roey werd
aangesteld als vertegenwoordiger voor de fractie CD&V;
Gelet op de e-mail van de heer Koen Van Roey van 19 december 2016 waarin hij ontslag neemt als
gemeenteraadslid van Kortenberg;
Overwegende dat er daarom een nieuwe vertegenwoordiger dient aangesteld te worden voor
bovenvermeld beheersorgaan;
Overwegende dat de akte van voordracht van de kandidaat-commissieleden ondertekend is door een
meerderheid van de leden van de fractie waar de kandidaat-commissieleden deel van uitmaken (indien
de fractie slechts uit een of twee verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van een lid);

Gelet op de akte van voordracht van 15 januari 2017 waarbij mevrouw Maria Adriaensen wordt
voorgedragen als vertegenwoordiger voor de fractie CD&V;
Overwegende dat deze aanstellingen van kracht zijn tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de
gemeenteraad;
Besluit:
Artikel 1: Volgend gemeenteraadslid wordt verkozen verklaard als vertegenwoordiger voor de fractie
CD&V van de bibliotheekcommissie: Maria Adriaensen.
Artikel 2: Het schepencollege wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.
562.12
- 1 archief AZ
- 1 Bib (+kopie aan Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Volksontwikkeling en bibliotheekwerk)

Schepen Alexandra Thienpont voegt zich ter zitting.

4.

Gemeentelijk Onderwijs Kortenberg: capaciteitsbepaling en inschrijvingsprocedure: aanpassing

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 117;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 de artikelen 3-7, 12-14, 16, 20-23, 25-33, 37,
hoofdstuk I V afdeling 3. Recht op inschrijving de artikelen 37bis-37septies en afdeling
4.aanmeldingsprocedures art.37undevicies-art.37vicies septies;
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad,
artikel 21;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 juni 2012 betreffende “Gemeentelijk Onderwijs Kortenberg:
capaciteitsbepaling en inschrijvingsprocedure”;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 9 januari 2017 betreffende “Gemeentelijk Onderwijs
Kortenberg: capaciteitsbepaling en inschrijvingsprocedure”;
Overwegende dat het in de gemeentelijke basisschool van Everberg aangewezen is om op het niveau
van kleuter de capaciteit te bepalen per geboortejaar en op het niveau van lagere school de capaciteit te
bepalen per leerjaar;
Overwegende dat het past om de capaciteit op kleuterniveau vast te stellen op 25 kleuters per
geboortejaar en om de capaciteit op niveau lagere school vast te stellen op 25 kinderen per leerjaar;
Overwegende dat de huidige maximumcapaciteit in De Negensprong te groot is voor het aantal
beschikbare klaslokalen en hun grootte, nl. de kleuterklassen zijn gebouwd op basis van 15 kleuters
per klas, maar in realiteit zitten er minstens 25 kleuters per klas;
Overwegende dat er onvoldoende klaslokalen beschikbaar zijn in De Negensprong om de grote
klasgroepen (30 kinderen en meer) te splitsen in twee groepen (bv. 2 klassen van 15 kinderen) en
bovendien krijgt de school geen omkadering voor een klas van 15 kinderen;
Overwegende dat de maximumcapaciteit van de kleuterschool in De Negensprong bepaald is op 110
kleuters en de maximumcapaciteit in de lagere school bepaald is op 160 kinderen;
Overwegende dat het past om de maximumcapaciteit van de kleuterschool in De Negensprong te
bepalen op 110 kleuters (indien er vanaf dit schooljaar een totale capaciteit van 100 kleuters zou
bepaald worden, dan zouden er in maart slechts 14 kinderen in de instapklas kunnen inschrijven. Dit
zal enerzijds binnen 2 jaar in de 2de kleuterklas een probleem opleveren omdat er dan niet voldoende
lestijden kunnen gegenereerd worden (14 is echt weinig!), anderzijds zullen er heel wat ouders
misnoegd zijn bij de inschrijvingen. Door de totale capaciteit van de kleuterschool voor dit schooljaar
op 110 te laten, kunnen er 24 kleuters instappen) en de maximumcapaciteit in de lagere school te
bepalen op 150 kinderen (= 6 leerjaren x 25 kinderen);

Overwegende dat de capaciteit van de school, het niveau en de vestigingsplaats maximaal wordt
vastgelegd voor zover de veiligheid van de kinderen niet in het gedrang komt;
Overwegende dat de capaciteitsbepaling jaarlijks zal worden geëvalueerd en indien nodig kan worden
aangepast;
Overwegende dat op het principe dat een leerling die zich eerst komt aandienen voor een inschrijving
in een school ook eerst wordt ingeschreven, een afwijking geldt waarbij voorrang verleend wordt aan
eerst de leerlingen van dezelfde leefeenheid (broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn)
en daarna aan kinderen van personeelsleden van de school (leerling wiens ouder op het moment van
inschrijving personeelslid is op school), hierna genoemd de voorrangsgroepen;
Overwegende dat het schoolbestuur ondanks het bereiken van de capaciteit toch bepaalde leerlingen
kan inschrijven (conform het decreet basisonderwijs van 25/02/1997 art.37novies §5) waarbij deze
afwijkingsmogelijkheid geen verplichting vormt en per kind opnieuw kan in overweging worden
genomen;
Overwegende dat het advies van de schoolraad van De Negensprong per mail werd gevraagd op
23/01/2017;
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, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, 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, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Art. 1: Het gemeenteraadsbesluit d.d. 9 januari 2017 betreffende “Gemeentelijk Onderwijs
Kortenberg: capaciteitsbepaling en inschrijvingsprocedure” wordt opgeheven en vervangen door:
1. Capaciteitsbepaling
§1 In het Gemeentelijk Onderwijs van Kortenberg wordt vanaf 1 september 2017 de
maximumcapaciteit van het aantal leerlingen in de basisscholen als volgt bepaald:
-

basisschool De Klimop, Kwerpsebaan 249, 3071 Erps-Kwerps
o niveau kleuter: 115
o niveau lager: 190

-

basisschool De Negensprong, Annonciadenstraat 1, 3078 Everberg
o niveau kleuter: 110
o niveau lager: 150

-

basisschool De Regenboog, Kloosterstraat 10, 3070 Kortenberg
o niveau kleuter: 276
o niveau lager: 395

-

basisschool De Boemerang, A. Dewitstraat 7, 3078 Meerbeek
o niveau kleuter: 110
o niveau lager: 180

§2 In basisschool De Regenboog wordt op het niveau kleuter de capaciteit per geboortejaar
vastgesteld op maximum 69.
§3 In basisschool De Negensprong wordt op het niveau kleuter de capaciteit per geboortejaar
vastgesteld op maximum 25 en op het niveau van lagere school wordt de capaciteit per leerjaar
vastgesteld op maximum 25.

§4 De capaciteit voor anderstalige nieuwkomers wordt bepaald op maximum 8 op schoolniveau.
§5 De capaciteitsbepaling gebeurt in functie van de inschrijvingen voor en vanaf het schooljaar
2017-2018.
§6 De capaciteitsbepaling wordt bekend gemaakt aan alle belanghebbenden via de schoolwebstek.
2. Inschrijvingsperiode, voorrangsgroepen en -periodes
§1 De inschrijvingsperiode voor de voorrangsgroep van leerlingen van dezelfde leefeenheid duurt 2
weken en start op de eerste schooldag van maart van het voorgaande schooljaar.
§ 2 De inschrijvingsperiode voor de voorrangsgroep van leerlingen van personeelsleden van de school
duurt 1 dag, volgend op de inschrijvingsperiode voor de voorrangsgroep van leerlingen van dezelfde
leefeenheid.
§3 Na het afsluiten van de voorrangsperiodes start de vrije inschrijvingsperiode voor kinderen die niet
tot een voorrangsgroep behoren.
§4 De start van de inschrijvingen en voorrangsperiodes zijn telkens voor alle belanghebbenden terug te
vinden in de afsprakennota en op de schoolwebstek. De inschrijvingen gebeuren tijdens de normale
schooluren.
§5 Aan de schooldirecteur wordt toelating gegeven om in bepaalde uitzonderlijke situaties leerlingen
toch in te schrijven als de maximum capaciteit bereikt is, zonder dat dit principe consequent moet
toegepast worden bij elke nieuwe aanvraag tot inschrijving. De mogelijke afwijkingscategorieën zijn:
- leerlingen die geplaatst zijn door de jeugdrechter of door een comité voor bijzondere
jeugdzorg;
- leerlingen die terugkeren van uit het buitengewoon onderwijs naar hun vroegere school;
- kinderen die verblijven in een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning;
- kinderen van dezelfde leefeenheid, als de ouders deze wensen in te schrijven in hetzelfde
capaciteitsniveau en slechts één van de kinderen kan ingeschreven worden omwille van de
capaciteit.
550.121
- 1 dienst onderwijs
- 4 gemeentescholen

Schepen Sabine Ledens verlaat de zitting.

5.

Finilek: aanstelling plaatsvervangend vertegenwoordiger Algemene Vergaderingen

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finilek;
Gelet op artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001,
zoals gewijzigd op 18 januari 2013, waarin bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun
vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het feit dat ingevolge voornoemde decreetwijziging het o.a. mogelijk maakt de
vertegenwoordigers aan te duiden voor de volledige duur van de legislatuur;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 5 mei 2014 houdende aanstelling van de heer Koen Van
Roey als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan alle Algemene
Vergaderingen van Finilek die georganiseerd worden tot en met 31 december 2018;
Gelet op de e-mail van de heer Koen Van Roey van 19 december 2016 waarin hij ontslag neemt als
gemeenteraadslid van Kortenberg;
Overwegende dat er daarom een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger dient aangesteld te
worden;
Gelet op de voorgedragen kandidaten als plaatsvervangend vertegenwoordiger:
- René De Becker
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 21
- René De Becker bekomt 20 ja- stemmen en 1 blanco-stem
Besluit:
Artikel 1: Met 20 ja- stemmen wordt René De Becker (gemeenteraadslid), wonende
Leuvensesteenweg 799 te 3071 Erps-Kwerps, aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van
de gemeente om deel te nemen aan alle Algemene Vergaderingen van Finilek.
Artikel 2: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
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, Ravesteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel.
901
- 1 archief AZ
- 1 kandidaat
- 1 Finilek

6.

Iverlek: aanstelling plaatsvervangend vertegenwoordiger Algemene Vergaderingen

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de gemeente voor het distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deelneemt aan de
opdrachthoudende vereniging Iverlek;
Gelet op artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001,
zoals gewijzigd op 18 januari 2013, waarin bepaald wordt dat de deelnemende gemeenten hun
vertegenwoordigers voor een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij
gemeenteraadsbesluit dienen aan te wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het feit dat ingevolge voornoemde decreetwijziging er een statutenwijziging (in casu artikel
24 lid A. punt 1.) voorligt die het o.a. mogelijk maakt de vertegenwoordigers aan te duiden voor de
volledige duur van de legislatuur;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 7 oktober 2013 houdende aanstelling van de heer Koen
Van Roey als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan alle
Algemene Vergaderingen van Iverlek die georganiseerd worden tot en met 31 december 2018;
Gelet op de e-mail van de heer Koen Van Roey van 19 december 2016 waarin hij ontslag neemt als
gemeenteraadslid van Kortenberg;
Overwegende dat er daarom een nieuwe plaatsvervangend vertegenwoordiger dient aangesteld te
worden;
Gelet op het feit dat een lid van het regionaal bestuurscomité of raad van bestuur van Iverlek geen
vertegenwoordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering kan zijn;

Gelet op de voorgedragen kandidaten als plaatsvervangend vertegenwoordiger:
- René De BeckerGelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 21
- René De Becker bekomt 20 ja- stemmen en 1 blanco-stem
Besluit:
Artikel 1: Met 20 ja- stemmen wordt René De Becker (gemeenteraadslid), wonende
Leuvensesteenweg 377 te 3071 Erps-Kwerps, aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger van
de gemeente om deel te nemen aan alle Algemene Vergaderingen van Iverlek.
Artikel 2: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat p/a, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle.
901
- 1 archief AZ
- 1 kandidaat
- 1 Iverlek

7.

I.W.V.B.: aanstelling volmachtdrager Algemene Vergaderingen

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet en inzonderheid van artikel 43 5° dat de bevoegdheid
bij de gemeenteraad legt met betrekking tot de beslissing inzake de vertegenwoordiging van de
gemeente in instellingen, verenigingen en ondernemingen;
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking
en latere wijzigingen;
Gelet op artikel 25 2. van de statuten van de I.W.V.B.;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 mei 2016 houdende aanstelling van de heer Koen Van
Roey als volmachtdrager van de gemeente in alle algemene vergaderingen van I.W.V.B. tot en met
31 december 2018;
Gelet op de e-mail van de heer Koen Van Roey van 19 december 2016 waarin hij ontslag neemt als
gemeenteraadslid van Kortenberg;
Overwegende dat er daarom een nieuwe effectieve volmachtdrager en desgevallend ook een nieuwe
plaatsvervanger dient aangesteld te worden;
Gelet op de voorgedragen kandidaten als effectief volmachtdrager:
- Kristien Goeminne
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 21
- Kristien Goeminne bekomt 18 ja-stemmen, 2 neen-stemmen en 1 blanco- stem
Gelet op de voorgedragen kandidaten als plaatsvervangend volmachtdrager:
- Myriam Van Tricht
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 21
- Myriam Van Tricht bekomt 16 ja-stemmen, 2 neen-stemmen en 3 blanco- stemmen
Besluit:

Artikel 1: Met 18 ja-stemmen wordt Kristien Goeminne (gemeenteraadslid), wonende Kwikstraat 38
te 3078 Everberg, aangeduid als volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan alle
Algemene Vergaderingen van I.W.V.B..
Artikel 2: Met 16 ja-stemmen stemmen wordt Myriam Van Tricht, wonende Frans Mombaersstraat 34
te 3071 Erps-Kwerps, aangeduid als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel te
nemen aan alle algemene vergaderingen van de opdrachthoudende vereniging I.W.V.B..
Artikel 3: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.
Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van de hierbij
genomen beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging I.W.V.B., ter attentie van het secretariaat p/a, Stropkaai 14 te 9000 Gent.
901
- 1 archief AZ
- 1 kandidaat
- 1 I.W.V.B.

8.

De Watergroep: aanstelling gemeentelijke afgevaardigde in Provinciaal Comité (en
Sectorcomité)

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gezien het volgens de statuten van voormelde maatschappij past:
a) dat het gemeentebestuur vertegenwoordigd wordt op al de vergaderingen (buitengewonegewone-algemene) door een stemgerechtigde en een niet-stemgerechtigde afgevaardigde
aangesteld door de gemeenteraad.
b) dat een afgevaardigde voor het Provinciaal Comité, en vertegenwoordiger voor het Sectorcomité,
wordt aangeduid en dat deze tegelijkertijd vertegenwoordiger is in het sectorcomité.
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 houdende aanstelling van de heer Koen
Van Roey als gemeentelijke afgevaardigde voor o.a. het Provinciaal Comité (en sectorcomité) van De
Watergroep;
Gelet op de e-mail van de heer Koen Van Roey van 19 december 2016 waarin hij ontslag neemt als
gemeenteraadslid van Kortenberg;
Overwegende dat er daarom een nieuwe afgevaardigde dient aangesteld te worden;
Gelet op de voorgedragen kandidaten als volmachtdrager:
- René De Becker
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 21
- René De Becker bekomt 20 ja-stemmen en 1 blanco-stem
Besluit:
Artikel 1: Met 20 ja- stemmen wordt René De Becker (gemeenteraadslid), wonende
Leuvensesteenweg 799 te 3071 Erps-Kwerps, aangeduid als volmachtdrager van de gemeente in het
Provinciaal Comité (en Sectorcomité) van De Watergroep.
Artikel 2: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling.

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 Watergroep,
Vooruitgangstraat 189 te 1030 Brussel.
901
- 1 archief AZ
- 1 kandidaat
- 1 De Watergroep

9.

VIVAQUA: aanstelling vertegenwoordiger in het Vlaams gewestelijk overlegcomité

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en alle latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales;
Gelet op het Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999;
Gelet op het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijke Gewest d.d. 13 februari 2014 betreffende de gewestgrensoverschrijdende
intercommunales, goedgekeurd door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van
8 mei 2014, het Vlaams decreet van 25 april 2014 en het Waals decreet van 27 maart 2014;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 maart 2013 houdende aanstelling van de heer Koen
Van Roey als vertegenwoordiger van de gemeente in het Vlaams gewestelijk overlegcomité van
VIVAQUA;
Overwegende dat de gemeente Kortenberg net als verschillende andere Vlaamse gemeenten beslist
heeft gebruik te maken van het onvoorwaardelijk recht tot uittreding als vennoot uit VIVAQUA zoals
geboden door het SWA. Aangezien VIVAQUA naliet tijdig haar statuten aan te passen, zoals
opgelegd door het SWA, en aangezien de ontbinding door het SWA is voorzien als sanctie bij niettijdige aanpassing, hebben verschillende Vlaamse gemeenten, waaronder gemeente Kortenberg,
enerzijds, gevorderd om te horen zeggen voor recht dat zij uitgetreden zijn uit VIVAQUA en
anderzijds, een vordering in rechte tot ontbinding van VIVAQUA ingesteld bij de Nederlandstalige
rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
Overwegende dat gelet op de hangende procedure ingesteld door de gemeente Kortenberg (alsook de
parallelle procedures 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, bevindt de gemeente Kortenberg zich in
beginsel niet langer in een positie om nog deel te nemen aan de Algemene Vergadering. Voor het
geval finaal evenwel door de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg zou worden geoordeeld dat
de gemeente toch nog niet zou zijn uitgetreden, de gemeente Kortenberg best een vertegenwoordiger
aanstelt in het Vlaams gewestelijk overlegcomité van VIVAQUA, en dat deze persoon moet deel
uitmaken van de gemeenteraad;
Gelet op de e-mail van de heer Koen Van Roey van 19 december 2016 waarin hij ontslag neemt als
gemeenteraadslid van Kortenberg;
Gelet op de voorgedragen kandidaten als vertegenwoordiger:
- Kristien Goeminne
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 21
- Kristien Goeminne bekomt 18 ja-stemmen, 2 neen-stemmen en 1 blanco-stem
Besluit:
Artikel 1: Met 18 ja- stemmen wordt Kristien Goeminne (gemeenteraadslid), wonende Kwikstraat 38
te 3078 Everberg, aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente in het Vlaams gewestelijk
overlegcomité van VIVAQUA.

Gelet op de hangende procedure ingesteld door de gemeente Kortenberg (alsook de parallelle
procedures 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, bevindt de gemeente Kortenberg zich in
beginsel niet langer in een positie om nog deel te nemen aan de Algemene Vergadering. Voor het
geval finaal evenwel door de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg zou worden geoordeeld dat
de gemeente toch nog niet zou zijn uitgetreden, de gemeente Kortenberg best een vertegenwoordiger
aanstelt in het Vlaams gewestelijk overlegcomité van VIVAQUA, en dat deze persoon moet deel
uitmaken van de gemeenteraad.
Artikel 2: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling, onder voorbehoud van het resultaat
van de procedure zoals vermeld in artikel 1 van deze beslissing.
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 VIVAQUA, Keizerinlaan
17-19 te 1000 Brussel, Vooruitgangstraat 189 te 1030 Brussel.
901
- 1 archief AZ
- 1 kandidaat
- 1 VIVAQUA

10.

VIVAQUA: aanstelling vertegenwoordiger voor de Algemene Vergaderingen

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en alle latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales;
Gelet op het Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999;
Gelet op het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijke Gewest d.d. 13 februari 2014 betreffende de gewestgrensoverschrijdende
intercommunales, goedgekeurd door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van
8 mei 2014, het Vlaams decreet van 25 april 2014 en het Waals decreet van 27 maart 2014;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 houdende aanstelling van de heer Koen
Van Roey als vertegenwoordiger van de gemeente bij VIVAQUA;
Overwegende dat de gemeente Kortenberg net als verschillende andere Vlaamse gemeenten beslist
heeft gebruik te maken van het onvoorwaardelijk recht tot uittreding als vennoot uit VIVAQUA zoals
geboden door het SWA. Aangezien VIVAQUA naliet tijdig haar statuten aan te passen, zoals
opgelegd door het SWA, en aangezien de ontbinding door het SWA is voorzien als sanctie bij niettijdige aanpassing, hebben verschillende Vlaamse gemeenten, waaronder gemeente Kortenberg,
enerzijds, gevorderd om te horen zeggen voor recht dat zij uitgetreden zijn uit VIVAQUA en
anderzijds, een vordering in rechte tot ontbinding van VIVAQUA ingesteld bij de Nederlandstalige
rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
Overwegende dat gelet op de hangende procedure ingesteld door de gemeente Kortenberg (alsook de
parallelle procedures 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, bevindt de gemeente Kortenberg zich in
beginsel niet langer in een positie om nog deel te nemen aan de Algemene Vergadering. Voor het
geval finaal evenwel door de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg zou worden geoordeeld dat
de gemeente toch nog niet zou zijn uitgetreden, de gemeente Kortenberg best een vertegenwoordiger
aanstelt voor de algemene vergaderingen van VIVAQUA;

Gelet op de e-mail van de heer Koen Van Roey van 19 december 2016 waarin hij ontslag neemt als
gemeenteraadslid van Kortenberg;
Gelet op de voorgedragen kandidaten als vertegenwoordiger:
- Kristien Goeminne
Gelet op de uitslag van de geheime stemming:
Aantal stembiljetten: 21
- Kristien Goeminne bekomt 18 ja-stemmen, 2 neen-stemmen en 1 blanco-stem
Besluit:
Artikel 1: Met 18 ja-stemmen wordt Kristien Goeminne (gemeenteraadslid), wonende Kwikstraat 38
te 3078 Everberg, aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente bij VIVAQUA.
Gelet op de hangende procedure ingesteld door de gemeente Kortenberg (alsook de parallelle
procedures 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, bevindt de gemeente Kortenberg zich in
beginsel niet langer in een positie om nog deel te nemen aan de Algemene Vergadering. Voor het
geval finaal evenwel door de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg zou worden geoordeeld dat
de gemeente toch nog niet zou zijn uitgetreden, de gemeente Kortenberg best een vertegenwoordiger
aanstelt voor de algemene vergaderingen van VIVAQUA;
Artikel 2: De aanstelling is in principe geldig tot het einde van de legislatuur, ingaande op datum van
heden of (tot) op de datum bepaald in de statuten van de instelling, onder voorbehoud van het resultaat
van de procedure zoals vermeld in artikel 1 van deze beslissing.
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 VIVAQUA, Keizerinlaan
17-19 te 1000 Brussel, Vooruitgangstraat 189 te 1030 Brussel.
901
- 1 archief AZ
- 1 kandidaat
- 1 VIVAQUA

11.

Belasting op de aanvragen voor of melding van stedenbouwkundige handelingen, het
exploiteren of veranderen van ingedeelde inrichtingen of activiteiten in het kader van een
omgevingsvergunning

Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42§3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij decreet van 28 mei
2010;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder art. 94 inzake invordering van fiscale en nietfiscale ontvangsten;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Gelet op de Vlaamse Wooncode;
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet
van 25 april 2014 betreffende de Omgevingsvergunning (Besluit) en haar bijlagen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 5 december 2016 waarbij gemeentebelasting op het afleveren
van administratieve stukken aanslagjaren 2017-2021;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 5 december 2016 waarbij een gemeentebelasting op de
aanvragen tot of de melding van het exploiteren of veranderen van een hinderlijke activiteit voor
aanslagjaar 2017 werd goedgekeurd;
Overwegende dat in toepassing van het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning en het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering
van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen, de
stedenbouwkundige vergunning en melding, de milieuvergunning en –melding én de
verkavelingsvergunning vervangen worden door de omgevingsvergunning en –melding en de
verkavelingsvergunning;
Overwegende dat de inwerkingtreding is voorzien voor de aanvragen ingediend vanaf
23 februari 2017;
Overwegende dat hierbij een grondige wijziging in procedures wordt doorgevoerd;
Overwegende dat door de nieuwe benoeming van de vergunningen en meldingen, de voorgaande
retributiereglementen niet langer kunnen worden toegepast voor de aanvragen ingediend vanaf de
inwerkingtreding van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en bijhorende
uitvoeringsbesluiten;
Overwegende dat Ruimte Vlaanderen met omgevingsvergunning resoluut voor digitalisering heeft
gekozen. De regelgeving voorziet dat alle dossiers, of ze nu op papier of digitaal werden ingediend,
vanaf de ontvankelijk- en volledigheidsverklaring digitaal behandeld worden via het Omgevingsloketen platform. Deze digitale manier van werken draagt op termijn bij tot een vereenvoudiging en
versnelling en stelt de behandelende diensten om kostenbesparend (geen kopie-, afdruk- en
verzendkosten) en tijdbesparend (gegevens hoeven niet meer overgetikt te worden, de behandelende
instanties hebben onmiddellijk toegang tot het dossier) te werken. Het is een recht om een dossier
digitaal in te dienen. De digitale indiening wordt wel gestimuleerd. De bevoegde overheid kan daarom
een verhoogde retributie vragen wanneer de aanvraag analoog wordt ingediend aangezien de overheid
dan zelf moet zorgen voor het digitaliseren van de aanvraag;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Anna Outtier-Vannerem, Harold
Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, 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, Maria
Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1 :
§1. Er wordt een belasting gevestigd op de aanvragen tot omgevingsvergunning voor of de melding
van stedenbouwkundige handelingen en het exploiteren van IIOA (ingedeelde inrichtingen of
activiteiten) in toepassing van het Omgevingsvergunningsdecreet. De belasting wordt als volgt
vastgesteld:
a) Dossiers waarvoor de gemeente vergunningverlenende overheid is:
1. Aanvraag eenvoudige procedure voor:
 Stedenbouwkundige handelingen: 80 EUR;
 IIOA of gemengd project: 80 EUR;
2. Aanvraag gewone procedure voor:
 Stedenbouwkundige handelingen: 160 EUR;
 IIOA of gemengd project: 160 EUR;
3. Aanvraag tot verkavelen van gronden:
 zonder wegenisaanleg: 80 EUR per bouwlot;
 met wegenisaanleg: 160 EUR per bouwlot;



Bijstelling van de verkavelingsvergunning zonder nieuwe wegenisaanleg: 80 EUR per
bouwlot;
 Bijstelling van de verkavelingsvergunning met nieuwe wegenisaanleg: 80 EUR per bouwlot;
4. Melding van:
 Stedenbouwkundige handelingen: 80 EUR;
 IIOA of gemengd project: 80 EUR;
5. Mededeling met vraag tot omzetting van milieuvergunning naar permanente
omgevingsvergunning: 80 EUR;
6. Omzetting omgevingsvergunning na klassenverhoging door wijziging van de
indelingslijst: 80 EUR;
7. Aanvraag van een planologisch attest: 2.500 EUR
8. Aanvraag van een stedenbouwkundig attest: 80 EUR
b) Dossiers waarvoor de provincie of de Vlaamse overheid vergunningverlenende
overheid is:
1. Aanvraag eenvoudige procedure voor:
 Stedenbouwkundige handelingen: 80 EUR;
 IIOA of gemengde aanvraag: 80 EUR;
2. Aanvraag gewone procedure voor:
 Stedenbouwkundige handelingen 2.500 EUR;
 IIOA of gemengd project: 2.500 EUR;
3. Aanvraag gewone procedure, onderworpen aan een milieueffectrapport of
veiligheidsrapport, voor:
 Stedenbouwkundige handelingen: 2.500 EUR;
 IIOA of gemengd project: 2.500 EUR;
§2. De belasting is verschuldigd door de exploitant van de IIOA of de opdrachtgever die
gehouden is tot het indienen van de aanvraag of de melding.
§3. Voor de aanvragen vermeld onder §1 a) 1. tot en met 8. wordt indien nodig een hydraulische
advies aan Aquafin gevraagd. De kosten voor dit hydraulisch advies wordt afgestemd op de reële
kosten. Deze kost is verschuldigd door de exploitant van de IIOA of de opdrachtgever die
gehouden is tot het indienen van de aanvraag.
§4. Voor de aanvragen vermeld onder §1 a)1. tot en met 8. en §1 b) 1. tot en met 3. wordt indien nodig
een openbaar onderzoek georganiseerd. De kosten voor dit openbaar onderzoek wordt afgestemd op de
reële kosten. Deze kost is verschuldigd door de exploitant van de IIOA of de opdrachtgever die
gehouden is tot het indienen van de aanvraag.
§5. Voor de aanvragen vermeld onder §1. tot en met 8. en §1 b) 1. tot en met 3. wordt een bijkomende
belasting gevestigd van 160 EUR voor de toepassing van een administratieve lus naar aanleiding van
adviezen of opmerkingen en/of bezwaren geformuleerd tijdens het openbaar onderzoek.
§6. Voor de aanvragen of meldingen vermeld onder §1 a) 1 tot en met 8. en §1 b) 1. tot en met 3. tot
en met wordt een bijkomende belasting gevestigd van 80 EUR wanneer die analoog ingediend
werden.
§7. Zijn van de belasting vrijgesteld:
• Aanvragen en meldingen van het eigen gemeentebestuur;
• Meldingen van overname en naamswijzigingen;
• Tijdelijke inrichtingen.
Artikel 2:
De belasting is verschuldigd na het indienen van een aanvraag of melding en wordt door

de aanvrager vereffend na toezending van de factuur door het gemeentebestuur van Kortenberg.
Artikel 3:
Dit reglement treedt in werking met ingang van de datum van inwerkingtreding van het
Omgevingsvergunningsbesluit en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en
187 van het gemeentedecreet.
Artikel 4:
De oude belastingreglementen dd. 5 december 2016, namelijk, betreffende de gemeentebelasting op
het afleveren van administratieve stukken aanslagjaren 2017-2021 en gemeentebelasting op de
aanvragen tot of de melding van het exploiteren of veranderen van een hinderlijke activiteit voor
aanslagjaar 2017, worden pas opgeheven op 31/12/2017 om de afhandeling van de aanvragen
ingediend vóór de inwerkingtreding van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en
bijhorende uitvoeringsbesluiten mogelijk te maken.
Artikel 5:
Dit belastingreglement wordt toegezonden aan de toezichthoudende overheid.
484 794 3
- 1 RO
- 1 MIL
- 1 FIN

Schepen Sabine Ledens voegt zich terug ter zitting.

12.

Parkeerbeleidsplan: bespreking en goedkeuring

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Overwegende de besprekingen in het mobiliteitsoverleg van 30 mei 2016 en 7 november 2016;
Overwegende de besprekingen in de GAMV van 13 september 2016 en 13 december 2016 en het
advies;
Overwegende de bespreking in de Raadscommissie van 24 januari 2017;
Overwegende dat de parkeerbehoefte in eerste instantie moet opgevangen worden op privaat domein;
Overwegende dat er parkeerruimte in de openbare ruimte nodig is voor inwoners, bezoekers en
werknemers;
Overwegende dat publieke ruimte schaars is en er omzichtig mee moet worden omgesprongen;
Overwegende de bepalingen in de omgevingsanalyse;
Overwegende dat het parkeerbeleidsplan een optimale benutting van het openbaar domein nastreeft;
Overwegende dat in het parkeerbeleidsplan plannings- en inrichtingsprincipes werden vastgelegd die
zullen worden nagestreefd voor de verschillende doelgroepen, zijnde bewoners, werknemers,
winkelaars, bezoekers, pendelaars, elektrische wagens, moto’s en vrachtverkeer;
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, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Myriam
Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody
Debaetselier, Tom Jespers, Jana Nevens, Marinus van Greuningen, Maria Adriaensen
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Mia Brumagne, Silke Cuypers
Besluit: met 19 stemmen voor en 3 onthoudingen
Artikel 1: Het parkeerbeleidsplan wordt goedgekeurd.

Artikel 2: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast het parkeerbeleidsplan planmatig
uit te voeren.
802.1
- 1 MOB

13.

Reglement houdende het verlenen van vergunningen voor het parkeervak ter hoogte van de
hoofdingang van het Administratief Centrum

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het aanvullend politiereglement d.d. 5/02/2016 betreffende: parkeervak voorbehouden voor
vergunninghouders ter hoogte van de hoofdingang van het Administratief Centrum te Kortenberg;
Overwegende dat het past bij reglement de wijze van het toekennen van een vergunning voor het
gebruik van deze parkeerplaats vast te stellen;
Overwegende de bespreking in het mobiliteitsoverleg van 16 januari 2017;
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, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, 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, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Het reglement voor het toekennen van vergunningen voor het gebruik van de parkeerplaats
ter hoogte van de hoofdingang van het AC, dat integraal deel uitmaakt van dit besluit, wordt
goedgekeurd.
REGLEMENT
Artikel 1: doelstelling
Ter hoogte van de hoofdingang van het Administratief Centrum, De Walsplein 30 te 3070 Kortenberg,
is er nood aan een parkeerplaats voor levering van goederen en diensten, en voor ceremoniewagens.
Een geschikte locatie werd vastgelegd in het aanvullend politiereglement dd. 5/02/2016. Onderhavig
reglement bepaalt de categorieën van voertuigen aan wie een vergunning verleend kan worden.
Artikel 2: definities
2.1 Vergunning
Een vergunning die blijft gelden zolang aan de toepassingsvoorwaarden voor het bekomen van een
vergunning wordt voldaan, en voor zover de toepassingsvoorwaarden in dit reglement reiken.
2.2 Vergunninghouder
Elkeen die beschikt over een geldige vergunning, afgeleverd conform dit reglement alsook diegenen
die conform dit reglement vrijgesteld zijn van het verkrijgen van een vergunning.
2.3 Rijwiel
Voor de definitie van “rijwiel” wordt verwezen naar art. 2.15.1 van het KB van 1 december 1975
houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare
weg (hierna: wegcode): “elk voertuig met twee of meer wielen, dat wordt voortbewogen door middel
van pedalen of van handgrepen door één of meer van de gebruikers en niet met een motor is uitgerust,
zoals een fiets, een driewieler of een vierwieler.
De bevestiging van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van maximaal 0,25
kW, waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en tenslotte wordt onderbroken wanneer het
voertuig een snelheid van 25 km/u bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen, brengt
geen wijziging in de classificatie als rijwiel.

2.4 Voortbewegingstoestellen
Voor de definitie van “voortbewegingstoestel” wordt verwezen naar art. 2.15.1 van het KB van 1
december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg (hierna: Wegcode): 1° ofwel een "niet-gemotoriseerd voortbewegingstoestel", dit
wil zeggen elk voertuig dat niet beantwoordt aan de definitie van rijwiel, dat door de gebruiker of de
gebruikers door middel van spierkracht wordt voortbewogen en niet met een motor is uitgerust.
2° ofwel een "gemotoriseerd voortbewegingstoestel", dit wil zeggen elk motorvoertuig met één of
meer wielen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van 18 km per uur.
2.5 Gemotoriseerde rijwielen
Voor de definitie van “gemotoriseerd rijwiel” wordt verwezen naar art. 2.15.1 van het KB van 1
december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg (hierna: Wegcode):: elk twee- , drie- of vierwielig voertuig met pedalen, uitgerust
met een hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt
onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 25 km per uur, met uitsluiting van de rijwielen
bedoeld in artikel 2.15.1, tweede lid.
De cilinderinhoud van een motor met inwendige verbranding bedraagt ten hoogste 50 cm³ en het
netto-maximumvermogen 1 kW. Voor een elektrische motor bedraagt het nominaal continu
maximumvermogen ten hoogste 1 kW.
2.6 Motorvoertuigen:
Voor de definitie van “motorvoertuig” wordt verwezen naar art. 2.15.1 van het KB van 1 december
1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de
openbare weg (hierna: Wegcode):elk voertuig uitgerust met een motor, bestemd om op eigen kracht te
rijden.
2.7 Bromfietsen
Voor de definitie van “bromfiets” wordt verwezen naar art. 2.15.1 van het KB van 1 december 1975
houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare
weg (hierna: Wegcode):
1) ofwel een “bromfiets klasse A”, dit wil zeggen elk twee- of driewielig voertuig uitgerust met een
motor met inwendige verbranding waarvan de cilinderinhoud ten hoogste 50 cm³ bedraagt met een
netto-maximumvermogen van ten hoogste 4 kW, of met een elektrische motor met een nominaal
continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW en met een door de constructie bepaalde
maximumsnelheid van 25 km per uur, met uitsluiting van de gemotoriseerde
voortbewegingstoestellen;
2) ofwel een “bromfiets klasse B”, dit wil zeggen:
a) elk tweewielig voertuig, met uitsluiting van de bromfietsen klasse A en van de gemotoriseerde
voortbewegingstoestellen, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45
km per uur en met de volgende kenmerken:
 een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ met een netto-maximumvermogen van ten hoogste
4 kW indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of
 een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een elektrische
motor betreft;
b) elk drie- of vierwielig voertuig, met uitsluiting van de bromfietsen klasse A, met een door de
constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur en met de volgende
kenmerken:
 een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ met een netto-maximumvermogen van ten hoogste
4 kW indien het een motor met elektrische ontsteking betreft, of
 een netto-maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een motor met
compressieontsteking betreft, of
 een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een elektrische
motor betreft.
Voor vierwielige bromfietsen met een gesloten bestuurders- en passagiersruimte die maximaal van
drie zijden toegankelijk is, bedraagt het netto-maximumvermogen of het nominaal continu
maximumvermogen ten hoogste 6 kW.
3) ofwel een “speed pedelec”, dit wil zeggen elk tweewielig voertuig met pedalen, met uitsluiting van
de gemotoriseerde rijwielen, met een hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de

aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 45 km per uur, en met de
volgende kenmerken:
 een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ met een netto-maximumvermogen van ten hoogste
4 kW indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of
 een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een elektrische
motor betreft.
De maximale lege massa van de driewielige bromfietsen is beperkt tot 270 kg; deze van de vierwielige
bromfietsen tot 425 kg; voor de elektrische voertuigen geldt die massa evenwel zonder de batterijen.
Drie- en vierwielige bromfietsen zijn uitgerust met maximaal twee zitplaatsen, inclusief de
bestuurderszitplaats.
De driewielige bromfiets met twee wielen die op dezelfde as zijn gemonteerd en waarvan de afstand
tussen de middens van de contactvlakken van deze wielen met de grond kleiner is dan 0,46 m, wordt
beschouwd als bromfiets met twee wielen.
De voertuigen bestuurd door personen met een handicap, uitgerust met een motor die niet toelaat zich
sneller dan stapvoets voort te bewegen, worden niet als bromfiets beschouwd.
2.8. "Motorfiets"
Voor de definitie van “motorfiets” wordt verwezen naar art. 2.15.1 van het KB van 1 december 1975
houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare
weg (hierna: Wegcode): elk tweewielig motorvoertuig met of zonder zijspanwagen en dat niet
beantwoordt aan de bepaling van de bromfiets.
Bevestiging van een aanhangwagen aan een motorfiets brengt geen wijziging in de classificatie van dit
voertuig.
2.9. Driewieler met motor
Voor de definitie van “driewieler met motor” wordt verwezen naar art. 2.15.1 van het KB van 1
december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg (hierna: Wegcode):, elk driewielig motorvoertuig dat niet beantwoordt aan de
bepaling van de bromfiets en waarvan de maximale ledige massa niet meer dan 1.000 kg bedraagt.
Bevestiging van een aanhangwagen aan een driewieler met motor brengt geen wijziging in de
classificatie van dit voertuig.
Behoudens bijzondere bepalingen, moeten de bestuurders van driewielers met motor dezelfde regels
naleven als de bestuurders van auto's.
2.10. Vierwieler met motor
Voor de definitie van “vierwieler met motor” wordt verwezen naar art. 2.15.1 van het KB van 1
december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van
de openbare weg (hierna: Wegcode):, elk vierwielig motorvoertuig, andere dan die welke als
bromfietsen worden beschouwd, met een lege massa van ten hoogste 450 kg of 600 kg voor
voertuigen gebruikt voor het goederenvervoer en met een netto-maximumvermogen van de motor van
ten hoogste 15 kW. Voor de elektrische voertuigen geldt die massa zonder de batterijen.
2.11 Ceremoniewagens
In dit reglement wordt onder ceremoniewagens verstaan: elk motorvoertuig dat aangewend wordt voor
speciale ceremoniën die plaatsvinden in het AC en waarvoor een akkoord bestaat van het
gemeentebestuur.
2.12 Ondernemer
Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft,
alsmede zijn verenigingen
Artikel 3: Principe
3.1 Het voorbehouden van de parkeerplaats wordt kenbaar gemaakt door de wettelijke signalisatie
zoals werd vastgesteld in het aanvullend politiereglement dd. 5 februari 2016.
3.2 De vergunning dient zichtbaar aangebracht te worden in het voertuig.
3.3 Controle van het gebruik door vergunninghouders gebeurt door handhaving door de bevoegde
instanties.
Artikel 4: Toekennen van de vergunning
Het gemeentebestuur levert bij het ingaan van dit reglement actief vergunningen af voor de voertuigen
die volgens dit reglement reeds in aanmerking komen.
Nieuwe aanvragen dienen gericht te worden aan de dienst mobiliteit:



Aan het loket: Administratief Centrum, Dienst Grondgebiedszaken, De Walsplein 30, 3070
Kortenberg. Dit loket zal open zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 u tot 12.00 u en
bijkomend op woensdag van 13.00 u tot 16.00 u. Er zal een duidelijke motivering worden
gevraagd.
 Per e-mail: een gemotiveerde aanvraag kan gestuurd worden naar mobiliteit@kortenberg.be
De beslissing omtrent het verlenen van de vergunning wordt genomen uiterlijk drie werkdagen na de
aanvraag bij de dienst grondgebiedszaken. De aanvrager dient rekening te houden met deze termijn bij
het indienen van de aanvraag.
De beslissing wordt ter kennis gebracht per e-mail door het verzenden van de vergunningskaart. Bij
het ontbreken van een e-mailadres wordt de vergunning schriftelijk overgemaakt.
De parkeerplaats kan niet gebruikt worden zo lang men niet beschikt over de nodige vergunning.
5.1 Vrijgesteld van vergunning voor het gebruik van de parkeerplaats
Er wordt aan volgende gebruikers toegestaan de parkeerplaats te gebruiken zonder vergunning.:
Hulpdiensten: brandweer, politie en ziekenwagens
De hulpdiensten, zijnde brandweer, politie en ziekenwagen, dienen niet in het bezit te zijn van een
vergunning.
5.2 Vergunning voor het gebruik van de parkeerplaats
Voor een limitatieve lijst van diensten wordt er een vergunning verleend. Deze diensten zijn de
volgende:
a. Gemeentediensten
Voor de voertuigen van gemeentediensten die instaan voor het uitvoeren van werken in en om het
AC, die het materiaal vervoeren dat noodzakelijk is om deze werken uit te voeren, wordt een
vergunning afgeleverd. De geldigheid van deze vergunning is onbeperkt.
b. Postbedeling
Voor de voertuigen die instaan voor het ophalen en het bezorgen van post en pakketten aan het
AC, wordt een vergunning afgeleverd. De geldigheid van deze vergunning is steeds tot het einde
van het kalenderjaar.
c. Ceremoniewagens
Voor ceremoniewagens kan een vergunning worden afgeleverd mits voorafgaandelijke en tijdige
aanvraag. Er kan slechts één vergunning afgeleverd worden per geplande ceremonie. Deze
vergunning is enkel geldig de dag van de ceremonie. De parkeerplaats kan door ceremoniewagens
enkel gebruikt worden voor het laten uit- en instappen van de passagiers. De ceremoniewagen
moet nadien elders geparkeerd worden volgens de toepasselijke bepalingen van de wegcode.
d. Ondernemers aangesteld door het gemeentebestuur voor het uitvoeren van werken en
het leveren van diensten
Voor voertuigen van de ondernemers die aangesteld werden door het gemeentebestuur voor het
uitvoeren van werken en het leveren van diensten in en om het AC, die het materiaal vervoeren dat
noodzakelijk is om deze werken of diensten uit te voeren, wordt een vergunning afgeleverd. De
vergunning is geldig gedurende de periode waarvoor de ondernemer werd aangesteld door het
gemeentebestuur.
Het bezitten van een vergunning impliceert geenszins het exclusieve recht tot gebruik van de
parkeerplaats. Indien de parkeerplaats bezet is, zal de vergunninghouder die toekomt het voertuig
elders moeten parkeren op een correcte manier, volgens de bepalingen in de wegcode.
5.3 Uitgesloten van gebruik van de parkeerplaats
De parkeerplaats is niet bestemd voor het stallen van rijwielen. Hiervoor is in de nabijheid een
fietsenstalling voorzien.
Voortbewegingstoestellen, gemotoriseerde rijwielen, motorvoertuigen, bromfietsen, motorfietsen,
drie- en vierwielers met motor zijn niet toegelaten op de parkeerplaats, tenzij ze uitdrukkelijk
vallen onder een categorie vermeld onder 5.2.

Artikel 6: vorm van de vergunning

De vergunning vermeldt het merk en type van het voertuig, de kleur van het voertuig, de nummerplaat
van het voertuig en de geldigheid van de vergunning (dag en, indien van toepassing, tijdstip).
De vergunning moet zichtbaar aanwezig zijn in het geparkeerde voertuig.
Artikel 7: geldigheid van de vergunning
Wanneer de start- en einddatum van de leveringen of diensten uitdrukkelijk werden bepaald, is de
vergunning enkel geldig gedurende deze periode.
De start- en einddatum van geldigheid van de vergunning worden vermeld op de vergunningskaart.
Indien van toepassing, wordt ook een begin- en einduur vermeld. De vergunning is dan enkel geldig
gedurende deze tijdsspanne.
7. Sanctionering
Er zal een boete van 55 euro opgelegd worden.
8. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt onverwijld in werking.
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14.

Optimaliseren HST-fietsroute Kortenberg: kennisgeving ontwerp fietspad

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, levering en diensten en latere wijzigingen;
Gelet op het KB van 15.07.2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten en de klassieke
sectoren;
Gelet op het KB van 14.01.2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en algemene
aannemingsvoorwaarden;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 10.03.2014 waarbij het bestek, de raming en de
gunningswijze voor het “aanstellen studiebureau voor het optimaliseren HST-fietsroute” werden
goedgekeurd;
Gelet op de schepencollegebeslissing d.d. 04.06.2014 waarbij de studie gegund werd aan het
studiebureau Macobo bvba, Schandooi 5 te 2431 Laakdal werd aangesteld als ontwerper;
Gelet op de tracéstudie, die werd uitgevoerd door het studiebureau Macobo, omvattende de
optimalisering van de HST fietsroute Kortenberg waarin bestudeerd werd op welke manier de 4
omleidingen (“knikken”) tussen de stations Erps-Kwerps en Kortenberg weggewerkt kunnen worden.

Gelet op de bespreking op de GBC d.d. 1 juni 2015 waarin de GBC geldig kon beslissen met
consensus om het dossier door te verwijzen naar de RMC;
Gelet op de bespreking op het RMC d.d. 7 juli 2015 en het gunstig advies van de kwaliteitsadviseur;
Gelet op het feit dat het studiebureau Macobo het dossier en de plannen definitief verder kan
uitwerken voor de aanvraag van de stedenbouwkundig vergunning en de daarbij horende nodige nota’s
Gelet op het feit dat het aangewezen is om het dossier op te splitsen in 2 stukken voor de aanvraag van
de bouwvergunning en uitvoering van het project;
Gelet dat het eerste gedeelte van traject geen grondinnames vereist zijn, zal dit als eerste opgestart
worden;
Gelet dat dit dossier met ontwerpplannen, raming en bestekteksten tevens zal voorgelegd worden aan
de gemeenteraad ter goedkeuring;
Gelet op het feit dat het tweede gedeelte van het dossier voorziet in een aantal grondinnames;
Gelet op het feit dat hiervoor het nodige overleg zal opgestart worden met de eigenaars van de
betrokken percelen;
Gelet dat na het verwerven van de gronden dit tweede dossier eveneens zal voorgelegd worden aan de
gemeenteraad met ontwerpplannen, raming en bestekteksten;
Gelet op het krediet dat voorzien is op beleidscode 020010 Openbare Werken – rekening 22400007
onder 1419/001/009/005/001;
Gelet dat dit project financieel ondersteund wordt vanuit het Vlaams Gewest en de Provincie Vlaams –
Brabant;
Besluit:
De gemeenteraad neemt kennis van de unieke verantwoordingsnota, opgesteld door het studiebureau
Macobo, aangaande de optimalisatie van het HST fietsgen op grondgebied Kortenberg.
Het dossier wordt klaargemaakt voor de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning in 2 aparte
dossiers.
De verdere uitwerking van de dossiers zal telkens ter goedkeuring voorgelegd worden aan de
gemeenteraad bij aanvang van de aanbesteding.
De nodige kredieten zijn voorzien op beleidscode 020010 Openbare Werken – rekening 22400007
onder 1419/001/009/005/001;
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In uitvoering van art. 22 van het Gemeentedecreet werden volgende punten toegevoegd aan de agenda:
De punten 14/1 tot en met 14/6 op vraag van Mia Vandervelde namens de Groen-fractie.

14/1. Actie begraafplaatsen
In het beleidsplan 2013-2018 wordt gesproken over de actie ‘Landschappelijk ingepaste, moderne en
verzorgde begraafplaatsen’. Groen heeft zich bij de voorstelling van het beleidsplan hier achter
geschaard. De fractie vraagt wat de voortgang is van deze actie. Daarnaast stelt de fractie vast dat in
het meerjarenplan voor 2016 56871 voorzien was, in 2017 31000 euro en voor 2018 nog 11000 aan
investeringen. Groen vraagt wat dit betekent voor de begraafplaats van Erps-Kwerps?
De schepen van openbare werken, ruimtelijke ordening en groendienst antwoordt dat deze actie
verscheidene onderdelen omvat. Ten eerste wordt met deze actie onderhoudswerken en herstellingen
bekostigd zoals de dagdagelijkse onderhoudswerken (denk hierbij aan water, elektriciteit,
herstellingen, columbariumelementen, grafkelders, verzekeringen…). Bijkomend worden van dit deel
van het krediet ook de grotere werken bekostigd die ervoor moeten zorgen dat de kerkhoven

onderhoudsvriendelijker worden zodat ze op een milieuvriendelijkere wijze onderhouden kunnen
worden en dit aangepast naar de nieuwe wetgeving toe (decreet tot vermindering van chemische
bestrijdingsmiddelen). Hiertoe werden bijvoorbeeld op het kerkhof van Everberg grote delen van de
steenslagverharding aangepast en ingezaaid met gras, andere delen werden beplant met
bodembedekkers. Daarnaast werden ook de graven van de zusters – in samenspraak met hun
congregatie – aangepakt zodat deze ook beter te onderhouden zijn. Naast deze onderhoudswerken
werden er ook noodzakelijke veiligheidswerken uitgevoerd: zo werden in 2016 de – voornamelijk
rotte – populieren op het oude gedeelte van het kerkhof van Everberg gerooid.
Met dit budget worden ook de graven van de oud-strijders en monumenten op de kerkhoven van ErpsKwerps, Everberg en Kortenberg regelmatig onderhouden, grondig gereinigd en werd er een nieuwe
begraafplaats gerealiseerd in Meerbeek, die sedert begin 2015 in gebruik is.
Een tweede deel van het budget werd gebruikt voor de aankoop van een softwaresysteem waarmee de
graven digitaal geïnventariseerd kunnen worden. Het inventariseren van alle graven is grotendeels
rond, en zo krijgen we ook een beter zicht op onze kerkhoven en de verschillende termijnen van
begraving, wie waar begraven ligt en wie bijgevolg de eigenaar is van het perceel.
Ten slotte zijn we ondertussen ook gestart aan de ontruimingen van de oude graven.
In 2016 werd gestart met de ontruiming van de begraafplaats Kortenberg, de nabestaanden werden op
de hoogte gebracht door een bekendmaking op het kerkhof en krijgen een jaar de tijd om eventueel
ornamenten, foto’s en dergelijke mee te nemen. Op 1 juni 2017 loopt deze termijn af en zal met de
effectieve ontruiming gestart worden. Waarna een groene ruimte zal gerealiseerd worden en dit –
optimistisch ingeschat – tegen de zomer van 2018. Daarna zouden we in 2019 bijvoorbeeld kunnen
starten in Erps-Kwerps, waar ook een ingrijpende ontruiming zal moeten doorgevoerd worden. Als we
als uitvoertermijn telkens een tweetal jaar uittrekken, dan kunnen we in 2021 beginnen aan Everberg
en in 2023 aan Meerbeek om ten slotte in 2025 alle begraafplaatsen van Kortenberg te hebben
ontruimd.

14/2. Verslagen GECORO op de website
We hebben dit punt al eens aangehaald: als gemeenteraadslid is het niet altijd gemakkelijk om de
actualiteit op het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening op te volgen. Een mogelijkheid zou moeten zijn
dat we via de verslagen van de GECORO de algemene lijnen van belangrijke dossiers kunnen volgen.
We merken echter dat het laatste verslag van de GECORO dat op de website gepubliceerd is, dateert
van maart 2016. Zijn er geen GECORO vergaderingen meer geweest sindsdien? Wij hebben ook geen
jaarverslag van 2015 gevonden. We begrijpen dat het voor het jaarverslag van 2016 nog wat vroeg is.
Wat is de deadline om dit ten laatste te kunnen verwachten?
De schepen van openbare werken, ruimtelijke ordening en groendienst antwoordt dat het de bedoeling
is dat elk verslag op de website wordt gepubliceerd zodat de gemeenteraadsleden op de hoogte worden
gehouden. Voor 2016 klopt het echter dat er alleen het verslag is van de vergadering die plaatsvond in
maart. Er hebben immers maar twee vergaderingen plaatsgevonden dat jaar en het verslag van de
vergadering in december zal pas komende week worden goedgekeurd op de volgende GECORO
vergadering.
Wat betreft het jaarverslag heeft de schepen zelf vastgesteld dat er ergens een foutje is geslopen in de
publicatie op de website. Voor 2015 is immers tweemaal het verslag van de vergadering in oktober
gepubliceerd en dit eenmaal op de plaats waar normaal het jaarverslag wordt geplaatst.

14/3. MEST
In Mechelen heeft men een project MEST ‘Mechelse starters’ waarbij men leegstaande gebouwen en
handelspanden ter beschikking stelt aan een lage huurprijs aan jonge ondernemers. Uiteraard via een

reglement in afspraak met de eigenaars, die zo hun leegstandtaks kunnen ontlopen. Is deze piste al
onderzocht geweest voor Kortenberg? Kan dit ook onderzocht worden als voorlopige bestemming
voor Belgostock?
De schepen van lokale economie antwoordt dat de laatste cijfers met betrekking tot leegstand dateren
van 25 oktober laatstleden: In het centrum van Kortenberg stonden toen 5 panden leeg. Uit deze cijfers
blijkt ook dat we als gemeente niet te kampen hebben met langdurige leegstand, dat zijn panden die
tussen de 1 en 3 jaar leeg staan. We hebben op dit moment 2 panden op de lijst van langdurige
leegstand. Eentje is opgekocht en zal verbouwd of afgebroken worden, het andere staat leeg maar lijkt
eerder een gewoon woonhuis dan een handelspand.
“Belgostock” is geen optie omdat het in zeer slechte staat verkeert en zeker niet kan verhuurd worden.
Op dit moment dient het als stockageplaats.
We houden wel de evolutie van de leegstand in het oog en zullen bijsturen indien nodig.

14/4. Kampen
Naar aanleiding van vorige gemeenteraad: hoe vlug zijn de gemeentelijke cultuur- en sportkampen
voor kinderen vanuit de gemeente volzet? Hoeveel plaatsen zijn er? Hoeveel plaatsen zijn er
voorbehouden voor kinderen in kwetsbare situaties?
De schepen van cultuur, bibliotheek en sport antwoordt dat de cijfers die ze zal geven gebaseerd zijn
op de kampen van vorig jaar vermits de inschrijving voor de zomervakantie 2017 nog niet gestart is.
Op 11 maart 2016, dat is een week na de start van de inschrijvingen voor de zomervakantie op
5 maart, waren dit de cijfers van de sport- en cultuurkampen. Traditioneel zijn sportweek 1 in week 1
en sportweek 3 in week 8 van de zomervakantie binnen één dag volzet. Sportweek 2 in week 4 van de
zomervakantie is na een week volzet. Er waren 400 beschikbare plaatsen voor de sportkampen en op
11 maart 2016 stonden 39 kinderen op de wachtlijst.
Wat de cultuurkampen betreft was de kunstenweek in week 2 van de zomervakantie op 11 maart nog
niet volzet. Van de 60 beschikbare plaatsen waren er toen 20 nog niet ingevuld. De musicalstage in
week 6 van de zomervakantie is wel altijd snel volzet. Alle 60 beschikbare plaatsen voor de
musicalstage waren op 11 maart al volzet en er stonden 43 kinderen op de wachtlijst.
De cultuur- en sportweken kennen een groot succes in Kortenberg hetgeen een positief teken is. Uit
deze cijfers mag men niet afleiden dat de kinderen die op een wachtlijst staan van een kampje in de
kou blijven staan tijdens de zomervakantie. In 2016 waren er uiteraard niet alleen de 520 plaatsen in
de sport- en cultuurkampen. Ook de jeugddienst, de bibliotheek en de verenigingen organiseren
immers heel wat activiteiten tijdens de zomervakantie. Alle activiteiten van de vrijetijdsdienst én van
verenigingen worden twee keer per jaar gebundeld in een overzichtelijke vakantiewijzer. Jaarlijks
brengen we dus twee vakantiewijzers uit: eentje voor de paas- en zomervakantie en eentje voor de
herfst-, kerst- en krokusvakantie.
De jeugddienst heeft vorig jaar ook een project opgestart voor de opwaardering van de
speelpleinwerking. Dat project is nog niet helemaal afgerond maar er zijn toch al wat verbeteringen
aangebracht onder anderen wat de communicatie naar de ouders betreft en ze werken nu ook meer met
themaweken. De themaweken rond natuur, avontuur, Olympische Spelen en ‘Daar zit muziek in’ zijn
bedoeld om deels een antwoord te bieden op de succesvolle sport- en cultuurkampen.
Nieuw in 2016 waren de twee themakampjes voor kleuters. Die waren zo succesvol en de ouders
waren zo tevreden over deze kampjes dat we besloten hebben om er dit jaar drie in te richten.
Er zijn dus zeker voldoende opvangplaatsen maar de verdeling kan af en toe beter. In totaal waren er
4685 beschikbare plaatsen tijdens de zomervakantie, dat zijn er gemiddeld ongeveer 585 per
vakantieweek. Er zijn natuurlijk ook redenen waarom er limieten op bepaalde kampen of activiteiten
worden gezet. Er moeten voldoende monitoren zijn, er moet voldoende beschikbare ruimte zijn, er
moet voldoende plaats op de bus zijn bij uitstappen en dergelijke meer.
Er worden voor geen enkele doelgroep plaatsen voorbehouden. De medewerkers van het welzijnshuis
zijn op de hoogte van het aanbod en van de inschrijfdata zodat zij hun cliënten kunnen begeleiden. De

start van de inschrijvingen plannen we altijd op een zaterdag zodat iedereen gelijke kansen heeft en
zodat ook de bibliotheek open is voor mensen die geen computer hebben. Mensen die problemen
zouden ondervinden met de digitale inschrijving en betaling worden verder geholpen door het
personeel van de UiT-balie in de bibliotheek.

14/5. Anderstalige leerlingen
Naar aanleiding van vorige gemeenteraad: hoeveel anderstalige nieuwkomers zijn er dit schooljaar in
de verschillende scholen, zowel kleuter- als lager onderwijs?
Wat betreft inschrijvingen: er worden uitzonderingen gemaakt om bepaalde categorieën kinderen in
overtal toe te laten, ook al is de maximumcapaciteit bereikt. Het gaat bijvoorbeeld over kinderen die
tijdens het schooljaar terugkeren vanuit het buitengewoon onderwijs naar hun vroegere school. Wij
pleiten ervoor om jonge vluchtelingen die tijdens het schooljaar moeten veranderen van woonplaats,
ook te beschouwen als een uitzonderingscategorie. Wat is het standpunt van het college hierover?
De schepen van onderwijs antwoordt dat in 2012 het schoolbestuur ervoor heeft geopteerd om het
maximum aan anderstalige nieuwkomers per school op een totaal van 8 te brengen. Bij de verplichte
invoering van capaciteitsbepalingen in het basisonderwijs was het een groot vraagteken hoe er in de
scholen in de omgeving zou worden omgegaan met;
 de capaciteitsbepalingen in het algemeen
 en de capaciteitsbepaling van anderstalige nieuwkomers
Er was ook helemaal geen zicht op het aantal anderstalige nieuwkomers in de scholen in de omgeving.
Er werd daarom rekening gehouden met de mogelijkheid dat in alle andere scholen de capaciteit van
anderstalige nieuwkomers zou bepaald worden op 8. In Kortenberg werd ook voorzichtig gehandeld
om te vermijden dat er een onevenwicht zou ontstaan, omdat het anders vooral ook had kunnen leiden
tot een overschrijding van de draagkracht van de verschillende scholen. Het heeft echter niet zo’n
vaart gelopen, maar er is ook geen reden om de capaciteit te gaan verhogen.
Wanneer de capaciteit voor anderstalige nieuwkomers zou bereikt zijn:
 moet er immers voor gezorgd worden dat de leerling een plaats krijgt in een andere school;
 of kan de schooldirecteur een afwijking toestaan.
De reële cijfers vandaag vereisen zelfs geen wijziging. Geen enkele gemeentelijke school komt aan 8
anderstalige nieuwkomers.
 De Boemerang: geen
 De Klimop: 5
 De Negensprong: 2
 De Regenboog: 1 (kleuter)
Er is vandaag geen nood aan een wijziging van de capaciteitsbepaling van anderstalige nieuwkomers.

14/6. Communicatie naar de pers en in Zoeklicht door het college over lopende dossiers van de
gemeenteraad
Op korte tijd merken we dat er in de pers gecommuniceerd wordt over nieuwe stappen/ontwikkelingen
in bepaalde dossiers, die niet besproken werden op de gemeenteraad. Dossiers die opgeschort werden
(Vierhuizen) of waarin bepaalde pistes niet langer weerhouden werden (Bib in de kerk). Wij vinden
het voorbarig om al bepaalde pistes in de pers te communiceren. Nieuwe ontwikkelingen dienen eerst
op een geëigende commissie/gemeenteraad aan bod te komen. Dit om de nodige objectiviteit te
garanderen.
Daarnaast kregen wij als gemeenteraads-/commissieleden (nog) geen uitnodiging voor de ad hoc
commissie luchthaven van 20 februari 2017 waarvan de datum wel al vermeld werd in de Zoeklicht
van februari.

Is het college bereid om hier in de toekomst rekening mee te houden en de gemeenteraads/commissieleden tijdig in te lichten via de officiële kanalen en de uitnodigingen op het juiste tijdstip te
versturen?
De burgemeester antwoordt dat het college zeer verbaasd is dat uitgerekend Groen bezwaar heeft
tegen het feit dat ze volledig open en transparant communiceren over belangrijke dossiers die een
bepaalde fase van besluitvorming hebben bereikt en waarover het college inwoners wil inlichten. We
hadden gehoopt in Groen een vurig medestander te vinden van dergelijke inspanningen om de
transparantie van het gemeentebeleid te vergroten en om betrokkenheid van de inwoners bij het
gemeentebeleid te verhogen, zoals we dat ook allemaal zijn overeengekomen in het nieuwe Charter
van Kortenberg.
Als college vinden we het belangrijk om zo helder en volledig mogelijke informatie te geven over het
gemeentebeleid. We doen dat systematisch na elke vergadering van de gemeenteraad en we doen dat
ook bij belangrijke beslissingen die door het schepencollege worden getroffen.
Deze berichten worden overigens niet alleen naar de pers gestuurd. Ze worden op hetzelfde moment
ook op de webstek van de gemeente gepubliceerd en ze worden ook opgenomen in de nieuwsbrieven
die we wekelijks aan geïnteresseerde inwoners bezorgen.
Aan de rechten van de gemeenteraadsleden wordt hierbij op geen enkele manier afbreuk gedaan. Zoals
bij het begin van de bestuursperiode afgesproken, worden belangrijke of technische dossiers eerst
toegelicht en besproken op de bevoegde raadscommissie en worden ze nadien voorgelegd aan de
gemeenteraad, die zich volledig autonoom uitspreekt over de definitieve vorm en inhoud van de
beslissing.
Ook de drie voorbeelden die u aanhaalt, verbazen ons in hoge mate.
 Bij de diverse besprekingen van het oorspronkelijke dossier rond het RUP Vierhuizen, kregen
we zowel van de oppositie als van de omwonenden steevast het verwijt dat we te weinig en
veel te laat gecommuniceerd hadden over de plannen die werden voorbereid. We hebben die
kritiek ter harte genomen en hebben bijgevolg van bij de allereerste stap die we konden zetten,
alle kaarten op tafel gelegd. Die eerste stap was dat we vanuit het college de opdracht hebben
gegeven om een studie te maken voor een nieuw project van betaalbaar wonen, dat rekening
houdt met de bezwaren die bij het oorspronkelijke plan werden gemaakt. Transparanter kan
niet, want in het bericht dat hierover op onze webstek staat, vindt de geïnteresseerde inwoner
alle informatie waarover wij als college op dit moment beschikken. In dat bericht staat
letterlijk dat we, zoals beloofd, met de inwoners in dialoog zullen gaan zodra een eerste
ontwerp van dat nieuwe plan beschikbaar is én dat we, na raadpleging van de omwonenden,
naar de bevoegde raadscommissie zullen gaan. Als gemeenteraadslid kon u, gelijktijdig met
de andere inwoners, kennisnemen van de beslissing van het college.
o U kon ze trouwens ook lezen in de goedgekeurde notulen van de bewuste vergadering
college, die u als gemeenteraadslid online kunt raadplegen. We vragen niet dat de
gemeenteraad of de omwonenden zich nu al uitspreken over het ontwerp dat nog moet
gemaakt worden. We spelen alleen open kaart.
 De communicatie rond de herbestemming van de kerk van Kortenberg is gebeurd nadat het
studiebureau TV Trace hierover toelichting had gegeven op een vergadering waarop alle
rechtstreeks betrokken adviesraden en instanties waren uitgenodigd, inclusief alle leden van de
gemeenteraad. In dit geval zien we dus helemaal niet in waarom u zich als fractie of als
gemeenteraadslid gepasseerd zou moeten voelen. Vanuit het college vonden we het belangrijk
om, bij de start van de bespreking van het dossier in de verschillende adviesorganen, zo
objectief mogelijk weer te geven wat de conclusies waren van de haalbaarheidsstudie van het
deskundige bureau, om op die manier de discussie rond de diverse opties zo objectief mogelijk
te stofferen. Ook in dit dossier hebben we communicatief niets verzwegen of uitvergroot, maar
hebben we gewoon de conclusie weergegeven zoals u ze zelf ook heeft kunnen horen.
 Wat de aankondiging van de raadscommissie ad hoc over o.m. de luchthavenproblematiek op
20 februari a.s. betreft, heeft u inderdaad gelijk dat dit al aangekondigd werd in de Zoeklichteditie van februari. We vonden het niet meer dan normaal dat deze aankondiging gepubliceerd
werd, gelet op het feit dat de vergaderingen van raadscommissie toegankelijk zijn voor het
publiek en we ervan uitgingen dat sommige inwoners wel geïnteresseerd zouden zijn in een

rechtstreekse toelichting bij het masterplan voor de toekomst van de luchthaven door de
luchthavenuitbater zelf. Het is niet onze bedoeling hierover een volksvergadering te
organiseren, maar wel om geïnteresseerde inwoners de kans te geven mee te komen luisteren.
U heeft die uitnodiging, zoals blijkt, zelf kunnen lezen in Zoeklicht. Ik heb u dat nog eens
bevestigd toen u me ernaar vroeg op donderdagavond 26 januari en nadien heb ik u nog een email gestuurd waarin ik verduidelijkte dat in de planning van het secretariaat, zoals
gebruikelijk, het versturen van de uitnodiging gepland was tussen de twee à drie weken voor
de vergadering plaatsvindt. De bewonersgroep Decibel 25L heb ik bovendien ook nog eens
zelf verwittigd. Ik begrijp dus eerlijk gezegd helemaal niet waar uw kritiek op slaat.
De conclusie van het college is dus dat inzake de communicatie rond de door u aangehaalde dossiers
helemaal geen fout is gebeurd, maar dat integendeel de grootst mogelijke openheid en de grootst
mogelijke transparantie werd gehanteerd, zowel naar de gemeenteraad als naar onze inwoners toe.
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