ZITTING VAN 26 JUNI 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, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Silke Cuypers, Marinus van
Greuningen, Adelia Vandeven, Maria Adriaensen, raadsleden; Paul Lebrun, secretaris.

Raadsleden Julia De Coster, Ann Van de Casteele, Jana Nevens en Ilse De Kée laten zich
verontschuldigen.
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24. Verslag
GEHEIME ZITTING
25.

Beslissing houdende aanstelling (bij wijze van bevordering) van een statutair gemeentesecretaris

OPENBARE ZITTING

Toevoeging agendapunt op basis van spoedeisendheid: Definitieve vaststelling rooilijn (deel) en
voorlopige beslissing gedeeltelijke wijziging buurtwegen nrs. 18, 83 en 87 (Bruulstraat,
Olmenhoekstraat, Hof van Sint-Elisabet)
Overwegende dat er met de gemeenteraadsbeslissing van 8 mei 2017 een principieel akkoord tot de
vaststelling van de rooilijn (deel) en de gedeeltelijke wijziging van de buurtwegen 18, 83 en 87, werd
goedgekeurd;
Overwegende dat er een openbaar onderzoek werd ingesteld van 18 mei 2017 tot en met 16 juni 2017
en er geen bezwaren of opmerkingen werden ingediend;
Overwegende dat volgens de onderrichtingen de gemeenteraad binnen de 60 dagen na het einde van
het openbaar onderzoek de eventuele klachten dient te behandelen en dat dit zou betekenen dat er vóór
16 augustus 2017 een tweede gemeenteraadsbeslissing dient genomen te worden;
Overwegende dat voor de huidige gemeenteraadszitting de agenda met de ontwerpbeslissingen werd
verspreid op donderdag 15 juni 2017, maar dat het openbaar onderzoek op dat ogenblik nog niet was
afgerond;
Overwegende dat de volgende gemeenteraad pas voorzien is op 4 september 2017 en goedkeuring dus
niet meer mogelijk zou zijn binnen de termijn van 60 dagen;
Overwegende dat de voorzitter daarom voorstelt, conform artikel 29 van het gemeentedecreet, om dit
punt, met als titel: ‘Definitieve vaststelling rooilijn (deel) en voorlopige beslissing gedeeltelijke
wijziging buurtwegen nrs. 18, 83 en 87 (Bruulstraat, Olmenhoekstraat, Hof van Sint-Elisabet)’, als
spoedeisend te behandelen op basis van bovenvermelde motivatie;
Overwegende dat tot spoedbehandeling kan besloten worden door ten minste twee derde van de
aanwezige leden en dat de namen van die leden in de notulen worden vermeld.
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,
Melody Debaetselier, Tom Jespers, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Maria
Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
De gemeenteraad beslist om het punt ‘Definitieve vaststelling rooilijn (deel) en voorlopige beslissing
gedeeltelijke wijziging buurtwegen nrs. 18, 83 en 87 (Bruulstraat, Olmenhoekstraat, Hof van SintElisabet)’, in spoedeisendheid toe te voegen aan de agenda van deze vergadering.
575.03

1.

Eerste wijziging budget 2017: 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 2017 door de gemeenteraad
in zitting van 5 december 2016;
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 eerste wijziging budget
2017 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, Franciscus Peeters, Myriam Van Tricht, René De
Becker, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Maria Adriaensen
- onthouden zich: Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia
Brumagne, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven
Besluit: met 13 stemmen voor en 8 onthoudingen
Enig artikel: De eerste budgetwijziging van het dienstjaar 2017 wordt vastgesteld op basis van de
voorgelegde cijfers en de verklarende nota zoals gevoegd in bijlage.
472.2

2.

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 2017 door de gemeenteraad
in zitting van 5 december 2016;
Gelet op de noodzaak om een eerste 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, Franciscus Peeters, Myriam Van Tricht, René De
Becker, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Maria Adriaensen
- onthouden zich: Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia
Brumagne, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven
Besluit: met 13 stemmen voor en 8 onthoudingen

Artikel 1: De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 goed te keuren na eerste 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)

11.812.026 16.750.087 19.477.634

AUTOFINANCIERINGSMARGE 2014
III. Autofinancieringsmarge (I-II)

2015

2015

2016

2016

2017
6.804.823
2017

2018

2019

3.893.813 3.730.481
2018

2019

3.413.343 4.976.164 6.122.173 1.458.263 1.947.400 1.630.487

480.1

3.

Kerkfabrieken: jaarrekening 2016

Gelet op het decreet van 7 mei 2004, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012, betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten;
Gelet op het besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse regering, gewijzigd bij besluit van
14 december 2012, houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de
erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van het Kabinet van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur d.d. 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Overwegende dat de jaarrekening 2016 van volgende kerkfabrieken, met uitzondering van de
kerkfabriek Sint-Martinus van Everberg, gecoördineerd ingediend werd door het Centraal Kerkbestuur
bij het gemeentebestuur op 05 mei 2017;
Overwegende dat de jaarrekening 2016 van de kerkfabriek Sint-Martinus Everberg op 10 mei 2017 per
mail werd ingediend, met de vermelding dat de getekende exemplaren zullen volgen;
Overwegende dat de jaarrekeningen gecoördineerd moeten worden ingediend door het Centraal
Kerkbestuur vóór 1 mei;
Overwegende dat het gemeentebestuur vanaf de dag na ontvangst van de jaarrekeningen 50 dagen de
tijd heeft om advies uit te brengen;
Overwegende dat de 50 dagen pas beginnen te tellen vanaf 11 mei 2017 (datum van ontvangst van
jaarrekening kerkfabriek Everberg);
Gelet op de individuele jaarrekening 2016 van de verschillende kerkfabrieken van Kortenberg,
Everberg, Erps, Kwerps en Meerbeek;
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,
Melody Debaetselier, Tom Jespers, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Maria
Adriaensen
Besluit:
a) Met algemene stemmen wordt aan de jaarrekening 2016 van kerkfabriek Sint-Amandus Erps een
gunstig advies verleend, met
- in de exploitatie een overschot van €42598,96
- bij de investeringen een tekort van € 6116

b) Met algemene stemmen wordt aan de jaarrekening 2016 van kerkfabriek Sint-Martinus en SintLodewijk Everberg een gunstig advies verleend, met
- in de exploitatie een overschot van €3.316,38

- bij de investeringen geen overschot of tekort.
c) Met algemene stemmen wordt aan de jaarrekening 2016 van kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw
Kortenberg een gunstig advies verleend, met
- in de exploitatie een overschot van €89657,37
- bij de investeringen geen overschot of tekort.
d) Met algemene stemmen wordt aan de jaarrekening 2016 van kerkfabriek Sint-Pieter Kwerps een
gunstig advies verleend, met
- in de exploitatie een overschot van €11017,83
- bij de investeringen geen overschot of tekort.
e) Met algemene stemmen wordt aan de jaarrekening 2016 van kerkfabriek Sint-Antonius Meerbeek
een gunstig advies verleend, met
- in de exploitatie een overschot van €4506
- bij de investeringen een overschot van €85.191,26
185.3

4.

Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 31.05.2017

De gemeenteraad neemt kennis van volgend bijgevoegd proces-verbaal van kasnazicht van de
gemeente d.d. 31.05.2017
Kastoestand op:
A. Synthesebalans algemene rekening
Algemeen totaal
B. Detail van de rekeningen klasse 5
B1 : financiële rekeningen
B2 : interne fin. rekeningen
Globaal saldo
C. Detail van de rekeningen klasse 5
C1 : individuele rekeningen
C2 : interne indiv. rekeningen
D. Synthese – controletabel:
E. Echtverklaring door ontvanger
F. PV. van kasnazicht door College
Ter info detail van de financiële rekeningen
Rekening courant 1
Rekening courant 2
Diftar
Belfius Treasury+
Belfius Tre@sury + Special
Belfius Fidelity 12 M
ING zichtrekening
KBC-Call32 spaarrekening
Bank van de Post
Totaal van de leningen en Ko
Rekening toelagen en leningen
ING Business Account
KBC zicht/bedrijfsrekening
ABN AMRO-KIR-rekening

31.05.2017

124.310.335,41 EUR
20.055.723,85 EUR
-326.656,54 EUR
19.729.067,31 EUR
20.055.723,85 EUR
-326.656,54 EUR
OK
07.06.2017

20.055.723,85 EUR
1.932.525,92 EUR
4.282,43 EUR
50.993,09 EUR
4.132.892,95 EUR
5.003.824,25 EUR
2.052.714,05 EUR
277.829,75 EUR
3.531.391,04 EUR
3.857,56 EUR
70.328,50 EUR
281.741,63 EUR
630.533,70 EUR
670,43 EUR
2.080.182,59 EUR

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

991,57 EUR
411,00 EUR
300,00 EUR
253,39 EUR

474.33

5.

Definitieve vaststelling algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

Gelet op het Gemeentedecreet;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in werking getreden op 1 september 2009, meer
bepaald Titel II. Planning. Hoofdstuk III. Stedenbouwkundige verordeningen. Artikel 2.3.2, §2;
Overwegende dat de gemeente de bouwheer, architect, ontwikkelaar, … een overzichtelijk en
makkelijk te consulteren document wil aanleveren waarin alle op het grondgebied van de gemeente
Kortenberg van toepassing zijnde regels in verband met bouwen en verkavelen op een gestructureerde
manier worden samengebracht;
Overwegende dat het werkinstrument van een algemene stedenbouwkundige verordening wordt
aangegrepen om een aantal voorschriften die vandaag al informeel worden gehanteerd bij het
behandelen van stedenbouwkundige – en verkavelingsaanvragen te formaliseren;
Overwegende dat het werkinstrument van een algemene stedenbouwkundige verordening wordt
aangegrepen om een aantal bijkomende zaken, zoals een aantal minimale kwaliteitseisen voor
eengezinswoningen en woongebouwen, voorschriften voor het evalueren van cultuurhistorisch
erfgoed, publiciteitsinrichtingen, groenvoorzieningen en bouwtechnische aspecten te formaliseren;
Overwegende dat het ontwerp van algemene stedenbouwkundige verordening d.d. 28 april 2017 is
opgemaakt door de dienst Ruimtelijke Ordening;
Gelet op het collegebesluit van 28 april 2017 betreffende de voorlopige vaststelling van het ontwerp
van algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (versie 28 april 2017);
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen het ontwerp van algemene
stedenbouwkundige verordening voor advies aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, de
Gemeentelijke Erfgoedcommissie en aan de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening heeft
voorgelegd;
Overwegende dat de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar aan het college van burgemeester en
schepenen geen advies heeft verleend binnen de dertig dagen na de ontvangst van het dossier, en aldus
aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan;
Overwegende dat de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening op 29 mei 2017 zich over het
ontwerp heeft beraadslaagd en aan het college van burgemeester en schepenen op 29 mei 2017 een
advies tot aanpassing heeft geformuleerd;
Overwegende dat de Gemeentelijke Erfgoedcommissie op 7 juni 2017 zich over het ontwerp heeft
beraadslaagd en aan het college van burgemeester en schepenen op 7 juni 2017 een advies tot
aanpassing heeft geformuleerd;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in de collegezitting van 9 juni 2017 zich
over het advies van de Gemeentelijke Erfgoedcommissie heeft beraadslaagd en punt 1. en 3. van het
advies van de Gemeentelijke Erfgoedcommissie volgt en in het ontwerp zal opnemen;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen de algemene opmerkingen in het advies
van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening niet aanvaardt aangezien zij nu net aan de
doelstellingen tot opmaak van onderhavige algemene stedenbouwkundige verordening voorbijgaan;
Dat wel enkele puntsgewijze formuleringen worden aanvaard die te maken hebben met taal en stijl en
het ingeven van extra definities in het ontwerpdocument;
Overwegende dat het voorliggend ontwerp van algemene stedenbouwkundige verordening (versie
9 juni 2017) het resultaat is van de behandelde adviezen en het college van burgemeester en schepenen
akkoord gaat met dit definitieve ontwerp van algemene stedenbouwkundige verordening (versie
9 juni 2017);
Overwegende dat het wenselijk is dat het voorliggend ontwerp van algemene stedenbouwkundige
verordening – (versie 9 juni 2017) op de gemeenteraad van 26 juni 2017 definitief wordt vastgesteld;

Overwegende dat het definitieve ontwerp van algemene gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening samen met het gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2017 en het volledige advies van de
Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening en de Gemeentelijke Erfgoedcommisie
onmiddellijk na de definitieve vaststelling aan de Deputatie ter goedkeuring wordt toegezonden bij
aangetekende brief;
Overwegende dat de algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening in werking treedt nadat
de voorgeschreven procedure van bekendmaking is gebeurd en de publicatie ervan is verschenen in het
Belgisch Staatsblad;
Op verzoek van 1/3de van de aanwezige raadsleden wordt overgegaan tot mondelinge stemming;
Gelet op de uitslag van de mondelinge stemming:
Chris Taes: voor, Bart Nevens: voor, Kristien Goeminne: voor, Sabine Ledens: voor, Anna OuttierVannerem: voor, Harold Vanheel: voor, Alexandra Thienpont: voor, Franciscus Peeters: voor, Stefaan
Ryckmans: tegen, Mia Vandervelde: onthouding, Myriam Van Tricht: voor, Willy Trappeniers: tegen,
Roger Broos: onthouding, Mia Brumagne: onthouding, René De Becker: voor, Melody Debaetselier:
voor, Tom Jespers: voor, Silke Cuypers: onthouding, Marinus van Greuningen: tegen, Adelia
Vandeven: tegen, Maria Adriaensen: voor
Besluit: met 13 voor-stemmen, 4 tegen-stemmen en 4 onthoudingen
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van het advies van de Gemeentelijke Commissie
Ruimtelijke Ordening en volgt de visie van het college van burgemeester en schepenen inzake de nietaanvaarding van de algemene opmerkingen in het advies van de Gemeentelijke Commissie
Ruimtelijke Ordening, daar dit advies nu net aan de doelstellingen tot opmaak van onderhavige
algemene stedenbouwkundige verordening voorbijgaat, maar dat wel enkele puntsgewijze
formuleringen worden aanvaard die te maken hebben met taal en stijl en het ingeven van extra
definities in het ontwerpdocument.
Artikel 2: De gemeenteraad neemt kennis van het advies van de Gemeentelijke Erfgoedcommissie en
volgt de visie van het college van burgemeester en schepenen inzake de aanvaarding en opname van
de punten ‘1’ en ‘3’ in het advies van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening.
Artikel 3: De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat de gewestelijke stedenbouwkundige
ambtenaar geen advies heeft uitgebracht waardoor aan de adviesvereiste mag worden voorbij gegaan.
Artikel 4: De gemeenteraad neemt kennis van het aangepaste ontwerp van algemene
stedenbouwkundige verordening van 9 juni 2017 en stelt het definitieve ontwerp van algemene
gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (versie 9 juni 2017) vast.
Artikel 5: Het definitief ontwerp van algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (versie
9 juni 2017) wordt samen met het gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2017 en het volledige advies van
de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening en Gemeentelijke Erfgoedcommissie
onmiddellijk na de definitieve vaststelling aan de Deputatie ter goedkeuring toegezonden bij
aangetekende brief.
Artikel 6: De algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening treedt in werking nadat de
voorgeschreven procedure van bekendmaking is gebeurd en de publicatie ervan is verschenen in het
Belgisch Staatsblad.
871.8.2

6.

Woonbeleidsplan Kortenberg

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in bijzonder artikel 42;
Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 2007;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 inzake de subsidiëring van
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale
huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode;
Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;
Gelet op het te realiseren gemeentelijk Bindend Sociaal Objectief (BSO);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 oktober 2013 houdende de procedure voor de
planning, de programmatie en de realisatie van woonprojecten (Procedurebesluit Wonen);
Gelet op het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van de gemeente Kortenberg goedgekeurd bij
Ministerieel Besluit van 17 augustus 2004;
Gelet op het beleidsprogramma Kortenberg 2013-2018;
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, Melody Debaetselier, Tom Jespers,
Adelia Vandeven, Maria Adriaensen
- onthouden zich:Mia Vandervelde, Mia Brumagne, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen
Besluit: met 17 stemmen voor en 4 onthoudingen
Enig artikel: De gemeenteraad keurt het Woonbeleidsplan Kortenberg in bijlage goed.
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7.

Overeenkomst realisatie sociaal woonaanbod voor periode 2017-2019

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, in bijzonder op artikel 42;
Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 2007;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale
huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode;
Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;
Gelet op het te realiseren gemeentelijk Bindend Sociaal Objectief (BSO);
Gelet op het Monitoringsbesluit van 10 november 2011, in het bijzonder het beoordelingskader van
plannen van aanpak betreffende de voortgangstoets 2016;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 oktober 2013 houdende de procedure voor de
planning, de programmatie en de realisatie van woonprojecten (Procedurebesluit Wonen);
Overwegende dat de gemeente Kortenberg werd ingedeeld in categorie 2b van voormeld
Monitoringsbesluit waardoor de gemeente genoodzaakt is een intentie-overeenkomst af te sluiten met
een sociale woonorganisatie of een openbaar bestuur waarin de betrokken partijen een engagement
dienen af te sluiten om in de periode 2017-2019 de maatregelen voor een bijkomend sociaal
woonaabod in de gemeente op te starten;
Gelet op de visienota van de gemeente Kortenberg (versie april 2017) opgemaakt door Interleuven en
de dienst Ruimtelijke Ordening;
Gelet op het verslag van het begeleidingsoverleg Kortenberg inzake de indeling in categorie 2b met
betrekking tot de voortgangstoets 2016;
Overwegende dat Vlabinvest of het Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant te
3010 Leuven, Provincieplein 1, en het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) ‘WEBRA’ te 1730 Asse,
Brusselsesteenweg 191, voormelde intentie-overeenkomst met de gemeente Kortenberg aangaan zoals
opgesteld in het document ‘Overeenkomst realisatie sociaal woonaanbod voor periode 2017-2019’ dat
als bijlage bij onderhavig gemeenteraadsbesluit wordt gevoegd;
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, Melody Debaetselier, Tom Jespers,
Adelia Vandeven, Maria Adriaensen
- onthouden zich:Mia Vandervelde, Mia Brumagne, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen
Besluit: met 17 stemmen voor en 4 onthoudingen
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de intentie-overeenkomst ‘Realisatie sociaal woonaanbod voor
periode 2017-2019’ tussen de gemeente Kortenberg, Vlabinvest of het Agentschap voor Grond- en
Woonbeleid voor Vlaams-Brabant en het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) ‘WEBRA’ goed.
Artikel 2: Een afschrift van dit gemeenteraadsbesluit wordt samen met een afschrift van de intentieovereenkomst ‘Realisatie sociaal woonaanbod voor periode 2017-2019’ per aangetekende zending
overgemaakt aan Woonwijzer Vlaams-Brabant, Wonen-Vlaanderen (Afdeling Woonbeleid),
Vlabinvest en SVK Webra;
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8.

Verlenging van de deelname van de gemeente aan het project ‘Intergemeentelijke Natuur- &
Landschapsploegen’ in 2018 - 2019

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 2 december 2013, houdende goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst 2014-2015 tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten en IGO
in het kader van een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB), zijnde de organisatie van de
Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL-ploegen);
Overwegende dat dit samenwerkingsakkoord loopt tot 31 december 2015 en verlengd werd voor
respectievelijk 2016 en 2017;
Overwegende dat de provincie Vlaams-Brabant opnieuw een verlenging voorziet voor deze
samenwerkingsakkoord voor deze samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2018 - 2019;
Overwegende dat de nieuwe samenwerkingsovereenkomst algemeen de uitvoering van gemeentelijke
natuurprojecten door middel van sociale tewerkstelling tot algemeen doel heeft;
Overwegende dat in deze samenwerkingsovereenkomst de Intergemeentelijke Natuur- en
Landschapsploegen als sterk instrument worden beschouwd om via inrichting en beheer te streven
naar een milieukwaliteit die vereist is voor duurzame instandhouding van doelsoorten of -habitats, en
bijgevolg ingezet worden om een serieuze bijdrage te leveren in het biodiversiteitsbeleid en het
stoppen van het verlies aan biodiversiteit;
Overwegende dat via deze samenwerkingsovereenkomst jaarlijks een vooraf afgesproken
actieprogramma uitgevoerd wordt op basis van een gegarandeerd urenpakket;
Gelet op de principiële collegebeslissing d.d. 28 augustus 2013, houdende verdere deelname van de
gemeente aan het project ‘ Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen’;
Overwegende dat de nodige kredieten zullen voorzien worden op actie 1419/001/008/004/002
registratiesleutel 0349/61410060 van het budget van 2018 en 2019;
Gelet op het visum nr. 2017/82 d.d. 13.06.2017 van de financieel beheerder;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Melody Debaetselier, Tom Jespers, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Maria
Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad beslist het project ‘Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen’ te
verlengen voor de jaren 2018 - 2019.

Artikel 2: De gemeente neemt deel aan de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen met
1,5 voltijds(e) equivalent(en) (VTE) waarbij 1VTE=1450 uren, met als kostprijs 46.257 euro (excl.
BTW) per VTE voor 2018 en 48.107 euro (excl. BTW) per VTE voor 2019.
Artikel 3: De noodzakelijke kredieten zullen voorzien worden in de begroting van 2018 en 2019.
Artikel 4: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de provincie Vlaams-Brabant.
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9.

Intergemeentelijke samenwerking - intekening op de wederzijdse exclusieve dienstverlening
inzake natuurwerkzaamheden periode 2018 - 2019

Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke
Samenwerking;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 12 januari 2004 waarbij werd beslist akkoord te gaan
met de oprichting van en deelname aan de dienstverlenende intergemeentelijke vereniging IGO
Leuven;
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO Leuven op 10 maart 2004, die als
rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven;
Gelet op de aanpassingen van de statuten van de intergemeentelijke dienstverlenende vereniging IGO
op de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2013, waardoor de vereniging haar
statuten heeft aangepast om de leden de mogelijkheid tot wederzijdse exclusieve dienstverlening te
bieden inzake natuurwerkzaamheden door Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen zoals
bepaald in een samenwerkingsakkoord tussen de provincie Vlaams-Brabant, de openbare besturen en
IGO in het kader van het project Intergemeentelijke Natuur-& Landschapsploegen;
Gelet op de betekenis van exclusieve dienstverlening die kan worden omschreven als diensten die
enkel worden verstrekt aan de deelnemers die daarvoor exclusiviteit hebben verleend, terwijl deze
deelnemers voor de diensten waarvoor exclusiviteit werd verleend, uitsluitend een beroep doen op de
dienstverlenende vereniging, voor zover zij deze activiteiten niet in eigen beheer wensen uit te voeren;
Gelet op de bepalingen van de overheidsopdrachtenwetgeving, inzonderheid in artikel 18, van de wet
van 15 juni 2006, waarin een uitzondering werd opgenomen met betrekking tot de toepasselijkheid
van de overheidsopdrachtenwetgeving. Met name bepaalt artikel 18, §1 van de wet van 15 juni 2006:
“Vallen niet onder de toepassing van de bepalingen van deze wet: de diensten die worden gegund
door een aanbestedende overheid aan een andere aanbestedende overheid of aan een vereniging van
aanbestedende overheden op basis van een alleenrecht dat ze genieten krachtens bekendgemaakte
wettelijke, reglementaire of administratieve bepalingen die verenigbaar zijn met het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie.” Het principe van de wederzijdse exclusiviteit bestaat
er aldus in dat een gemeente ervoor opteert om voor de levering van een dienst, zoals omschreven in
artikel 3 van de statuten, inzonderheid voor de uitvoering van gemeentelijke natuuropdrachten,
uitsluitend een beroep te doen op de diensten van IGO en dit voor een welomschreven periode
dewelke echter de duur van zes jaar niet mag overschrijden. Het staat de gemeente hierbij echter
volledig vrij om deze dienst zelf verder uit te voeren. De gemeente kan aldus kiezen om voor de
betrokken dienst een beroep te doen op IGO, dan wel om deze dienst zelf uit te oefenen, doch ziet
hierbij wel af van de mogelijkheid om de dienst, gedurende de looptijd van de exclusiviteit, te laten
uitvoeren door derden;
Gelet op het voordeel van de exclusiviteit tot mogelijkheid tot vrijstelling van BTW op de door de
personeelsleden van IGO Leuven geleverde prestaties (naar analogie met de theorie van de
beheersoverdracht). Aldus zouden op de door de personeelsleden van IGO Leuven in het kader van de
uitvoering voor de gemeente geleverde prestaties, geen BTW worden aangerekend;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad d.d. 7 september 2015 waarin de verlenging van de
exclusiviteit van de samenwerkingsovereenkomst 2014 – 2015 in het kader van een Dienst van
Algemeen Economisch Belang (DAEB), zijnde de organisatie van de intergemeentelijke Natuur- en

Landschapsploegen (INL-ploegen), tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten en IGO, werd
bekrachtigd tot 31 december 2017;
Gelet op het kostendelend principe waarbij zal worden gewerkt met een open boekhouding;
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,
Melody Debaetselier, Tom Jespers, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Maria
Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad gaat in op de mogelijkheid tot wederzijdse exclusieve dienstverlening
inzake natuurwerkzaamheden door Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen, conform de
bepalingen van de hernieuwde statuten van IGO Leuven van 20 december 2013.
Artikel 2: De gemeenteraad bekrachtigt de verlenging met 1 jaar van de samenwerkingsovereenkomst
2014-2015 in het kader van een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB), zijnde de
organisatie van de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL-ploegen), tussen de
provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten en IGO, als zijnde een overeenkomst in het kader van de
wederzijdse exclusieve dienstverlening. De verlengde samenwerkingsovereenkomst wordt uitgevoerd
in het stelsel van de wederzijdse exclusieve dienstverlening.
Artikel 3: De verlenging van de wederzijdse exclusieve dienstverlening inzake natuurwerkzaamheden
zoals bepaald in het samenwerkingsovereenkomst 2014 - 2015 tussen de provincie Vlaams-Brabant,
de gemeenten en IGO neemt een aanvang op 1 januari 2018 en eindigt op 31 december 2019.
Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering en bekendmaking
van dit besluit en zal een afschrift van deze beslissing tot het toekennen van een exclusief recht tot
dienstverlening bezorgen aan de intergemeentelijke dienstverlenende vereniging IGO Leuven.
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10.

Uitleenreglement e-reader

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op het feit dat de bibliotheek intekende op een project van de provincie Vlaams-Brabant voor het
uitlenen van e-readers;
Overwegende dat voor het uitlenen van e-readers een bijkomend uitleenreglement moet worden
opgesteld;
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,
Melody Debaetselier, Tom Jespers, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Maria
Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Het uitleenreglement voor e-readers wordt als volgt goedgekeurd:

Uitleenreglement e-reader
1. Alleen leden van Bibliotheek Kortenberg die 18 jaar of ouder zijn, kunnen een e-reader
ontlenen.
2. Een e-reader reserveren kost 0,80 euro.
3. De uitleentermijn van een e-reader met e-boeken bedraagt vier weken en is niet verlengbaar.
De uitleentermijn begint te lopen vanaf het moment dat de e-reader klaarligt aan de infobalie.
4. Bij het niet tijdig inleveren van de materialen wordt er 0,10 euro voor de e-reader en 0,10 euro
voor elk uitgeleend e-boek per dag aangerekend.
5. Een e-reader wordt steeds uitgeleend met een bijhorend beschermhoesje. De e-reader mag niet
uit het hoesje gehaald worden.
6. Er kan max. één e-reader per lenerspas worden ontleend.
7. Een uitgeleende e-reader mag alleen gebruikt worden voor het lezen van e-boeken die door het
bibliotheekpersoneel op het toestel werden geplaatst.
8. Het kopiëren, verwijderen en/of toevoegen van e-boeken is met andere woorden strikt
verboden. De e-boeken op de e-reader zijn traceerbaar en de lener kan bij misbruik
verantwoordelijk worden gesteld.
9. Bij een eerste uitlening krijgt de lener een beknopte uitleg over de werking van de e-reader.
De volledige handleiding is te vinden op http://kortenberg.bibliotheek.be.
10. De lener ontvangt de e-reader volledig opgeladen en in goede staat. De lener zal de e-reader
met zorg behandelen.
11. Het uitlenen van de e-reader aan derden is verboden.
12. Het uitlenen en het inleveren van de e-reader gebeurt steeds aan de balie.
13. Bij verlies of beschadiging van de e-reader en/of bijhorend hoesje zal gevraagd worden om
beide steeds geheel te vergoeden.
14. Alle artikels van het Gebruikersreglement van de bibliotheek zijn ook van toepassing op de
ontlening van een e-reader, met uitzondering van artikel 8, 10, 13 en 19.
15. Bij elke ontlening ondertekent de lener dit reglement en verbindt zich ertoe het na te leven. Op
vraag krijgt de lener een kopie van het ondertekende reglement.
Artikel 2: Het uitleenreglement voor e-readers treedt in werking op 1 juli 2017.
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11.

Gemeentelijk Onderwijs Kortenberg: aanpassing schoolreglement

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 en 43;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 104 en 119;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad;
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet
opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt;
Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs, zoals goedgekeurd op
27 juni 2016, moet aangepast worden omwille van de wijziging in de toelatingsvoorwaarden en
omwille van de aanvullingen betreffende synchroon internetonderwijs en gegevensbescherming;
Overwegende dat meer specifieke afspraken worden opgenomen in de infobrochure;
Gelet op het overleg in de schoolraad van de verschillende gemeentescholen;
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,
Melody Debaetselier, Tom Jespers, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Maria
Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs, zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 27 juni 2016 wordt opgeheven.
Artikel 2: Het nieuwe schoolreglement, als bijlage en integraal deel uitmakend van dit besluit, wordt
goedgekeurd.
Artikel 3: De meer specifieke afspraken worden opgenomen in de infobrochures die worden
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 4: Het schoolreglement van Gemeentelijk Onderwijs Kortenberg wordt bij elke inschrijving
van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een
elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.
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12.

Gemeentelijk Onderwijs Kortenberg: aanpassing arbeidsreglement

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, zoals gewijzigd bij de wet
van 18 december 2002;
Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van
het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;
Overwegende dat een goede schoolorganisatie steunt op duidelijke afspraken tussen het personeel en
het schoolbestuur;
Overwegende dat alle personen die onder gezag arbeid verrichten in het gemeentelijk onderwijs
moeten worden geïnformeerd over de voorwaarden die op hun arbeidsverhouding van toepassing zijn;
Overwegende dat het decreet rechtspositie en het decreet basisonderwijs voldoende ruimte laten om
lokaal en autonoom concrete afspraken te maken rond rechten en plichten van het personeel en het
schoolbestuur;
Overwegende dat het past het lesrooster in de school De Negensprong met ingang van 1 september
2017 lichtjes te wijzigen;
Gelet op de opmerkingen tijdens het syndicale overleg van 27 juni 2016;
Overwegende dat het past om een gedragscode betreffende communicatie op te nemen in het
arbeidsreglement;
Overwegende dat het arbeidsreglement zoals goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 27 juni
2016 daarom dient aangepast te worden;
Overwegende de besprekingen in het scholenoverleg van de scholengemeenschap Gemeentelijk
Onderwijs Kortenberg;
Gelet op het syndicale overleg van 23 juni 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,
Melody Debaetselier, Tom Jespers, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Maria
Adriaensen

Besluit: met algemene stemmen
Het aangepaste arbeidsreglement voor het personeel in het Gemeentelijk Onderwijs van Kortenberg,
als bijlage en integraal deel uitmakend van dit besluit, wordt goedgekeurd.
Het arbeidsreglement is van toepassing op het personeel van scholengemeenschap Gemeentelijk
Onderwijs Kortenberg:
- Gemeenteschool “De Regenboog”, Kloosterstraat 10, 3070 Kortenberg
- Gemeenteschool “De Klimop”, Kwerpsebaan 249, 3071 Erps-Kwerps
- Gemeenteschool “De Negensprong”, Annonciadenstraat 1, 3078 Everberg
- Gemeenteschool “De Boemerang”, Alfons Dewitstraat 7 (lager) en Dorpsstraat 182 (kleuter),
3078 Meerbeek.
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13.

Vivaqua: goedkeuring intentieverklaring en herbevestiging beslissing uittreding

Overwegende dat verschillende Vlaamse gemeenten-vennoten van Vivaqua beslisten de voorbije jaren
om, overeenkomstig het Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en
het Brussels Hoofdstedelijke Gewest d.d 13 februari 2014 betreffende de gewestgrensoverschrijdende
intercommunales, uit Vivaqua te treden;
Overwegende dat door een verschillende interpretatie van de bepalingen van het
Samenwerkingsakkoord door Vivaqua, zagen deze Vlaamse gemeenten-vennoten zich genoodzaakt
om gerechtelijke procedures aan te spannen met betrekking tot de toepassing en draagwijdte van de
wettelijke bepalingen, met name:
- de vordering van 9 Vlaamse gemeenten tot uittreding/ontbinding van Vivaqua overeenkomstig het
Samenwerkingsakkoord
- de procedure tot vernietiging van de beslissingen van de raad van bestuur en de algemene
vergadering van Vivaqua met betrekking tot de fusie tussen Vivaqua en Hydrobru ter vrijwaring van
de Vlaamse gemeenten-vennoten die wensen uit te treden;
Overwegende dat teneinde tot een vergelijk te komen tussen Vivaqua en de Vlaamse gemeenten, de
raad van bestuur van Vivaqua op 21 december 2016 en op 22 februari 2017 een mandaat verleende
aan de raad van zaakvoerders om tot een vergelijk te komen over de uittreding van de Vlaamse
gemeenten;
Overwegende dat vanuit de Vlaamse gemeenten een werkgroep werd afgevaardigd om deze
onderhandelingen te voeren;
Overwegende dat binnen de onderhandelingen duidelijk werd dat er een oplossing diende te worden
gevonden die open stond voor alle Vlaamse gemeenten die worden bediend door Vivaqua, ook
diegene die op heden de uittreding nog niet hadden gevraagd;
Overwegende dat de onderhandelingen met Vivaqua hebben geleid tot een akkoord over de uittreding
en de uittredingsvoorwaarden, dat werd goedgekeurd door de raad van bestuur van Vivaqua van
24 mei 2017;
Overwegende dat de Vlaamse gemeenten die wensen uit te treden thans hun intentie om uit te treden
en hun akkoord met de uittredingsvoorwaarden dienen te bevestigen;
Overwegende dat gelet op het nakende einde van de intercommunale I.W.V.B., waar Vivaqua de
rechtstreekse leverancier van diensten en water is voor Sector 1, ook dit is meegenomen bij de
onderhandelingen;
Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43 e.a.;
Gelet op het Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijke Gewest dd. 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, artikel 2,
§2;
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales, artikel 23 e.a.;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 juni 2015 houdende de beslissing tot uittreding
ingevolge het Samenwerkingsakkoord betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales;
Gelet op de beslissing raad van bestuur van Vivaqua van 24 mei 2017 tot goedkeuring van de
intentieverklaring aangaande de uittreding Vlaamse gemeenten uit Vivaqua;
Gelet op onderstaande motivering:
De voorliggende intentieverklaring geeft de bevindingen weer die voortvloeien uit de constructieve
onderhandelingen tussen Vivaqua en de Vlaamse gemeenten.
De timing van het akkoord is ingegeven door het feit dat het noodzakelijk is dat de Vlaamse
gemeenten een duidelijk zicht hebben op hun rechten en verplichtingen bij de uittreding. Zolang de
Vlaamse gemeenten geen duidelijkheid hebben over de uittredingsmodaliteiten uit Vivaqua is het
immers praktisch onmogelijk een standpunt in te nemen inzake een vroegtijdige ontbinding van
I.W.V.B., en daaraan gekoppeld, de eventuele keuze voor een nieuwe operator. Er werd afgesproken
om de intentieverklaring ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraden voor 30 juni 2017 en
waarop volgend Vivaqua de uittredingsmodaliteiten dient te bekrachtigen op een Bijzondere
Algemene Vergadering uiterlijk op 30 september 2017. De intentieverklaring wordt voorgelegd aan
elke gemeente als voorstel, ter controle en geldende, na goedkeuring door elke gemeenteraad, als een
bindende intentieverklaring van de Vlaamse gemeenten tot volgende engagementen:
1. Uittreding van de Vlaamse gemeenten uit Vivaqua
In de intentieverklaring zijn de modaliteiten opgenomen voor de uittreding van de Vlaamse gemeenten
als vennoot uit Vivaqua. Elke gemeente zal, naast zijn aandeel in het eigen vermogen van Vivaqua,
overeenkomstig de geldende wetgeving, een ‘rugzakje’ hebben met een aantal verplichtingen die
moeten worden meegenomen naar de volgende operator. Dit bestaat uit:
- De overname van de activa (artikel 4.1.2), met inbegrip van de netten, het meubilair, rollend
materieel, gebouwen, e.a.;
- De overname van het deel in het personeel (artikel 4.2.1), zijnde het personeel die rechtstreeks en
onrechtstreeks worden ingezet ten behoeve van de Vlaamse gemeenten;
- Een afnameverplichting (artikel 4.2.2): de Vlaamse gemeenten verbinden zich ertoe om voor het deel
van hun grondgebied dat door Vivaqua wordt bediend, al het benodigde drinkwater verder af te nemen
aan een vast tarief gelijk aan het tarief toegekend aan Farys voor een periode van 18 jaar beginnend op
1/1/2018;
- Verschillende overgangsmaatregelen (artikel 4.2.3), met het oog op de garantie van de continuïteit
van de dienstverlening.
2. De vroegtijdige ontbinding van I.W.V.B. tegen uiterlijk 31 december 2017
Aangezien de technische uitvoering voor I.W.V.B. door Vivaqua gebeurt en aangezien I.W.V.B.
afloopt in 2018, van rechtswege verlengd tot 2019, zijn deze dossiers inherent aan elkaar verbonden.
Teneinde zo snel mogelijk met de nieuwe operator te kunnen starten, is het noodzakelijk om I.W.V.B.
vroegtijdig te ontbinden. Het is hierbij wel van belang dat de vereffenaars van I.W.V.B. voldoende tijd
krijgen om tijdens de vereffeningsprocedure de overdracht van de operationele activiteit te organiseren
met het oog op de continuïteit van de dienstverlening. Vivaqua heeft hiertoe ook zijn medewerking
toegezegd.
3. Aanstellen van een nieuwe operator
Indien de gemeenten uittreden uit Vivaqua en I.W.V.B. vroegtijdig ontbonden wordt, zullen de
gemeenten het systeem van waterbedeling op hun grondgebied dienen te bepalen. Dit kan door dit zelf
te doen, door aan te sluiten bij een bestaande operator voor waterbedeling of door het oprichten van
een nieuwe waterintercommunale, in de vorm van een opdrachthoudende vereniging. Aangezien er
geen nieuwe intercommunale kan worden opgericht in een jaar waarin er gemeenteraadsverkiezingen
worden georganiseerd, dient dit te gebeuren voor het einde van 2017;
Overwegende dat de uitvoering van de intentieverklaring belangrijke financiële gevolgen zal hebben,
gelet op het uitkeren van het deel van het eigen vermogen en op de overname van de activa en
personeel. Dit is opgenomen in de intentieverklaring. De effectieve gevolgen zijn echter sterk
afhankelijk van de keuze voor de nieuwe operator en welke elementen deze opnieuw overneemt van
de gemeente.
Overwegende dat het op middellange termijn zeker de bedoeling is te komen tot minstens een gelijke
of lagere prijs voor de verbruiker;

Overwegende dat gemeente Kortenberg zich wat het systeem van waterbedeling betreft, in een
specifieke situatie bevindt waar zij voor het belangrijkste deel van haar grondgebied reeds aangesloten
is bij De Watergroep. Onder meer vanuit efficiëntie-oogpunt is een uitbreiding van deze aansluiting bij
De Watergroep dan allicht aangewezen. Een en ander wordt momenteel nader onderzocht en zal voor
verdere besluitvorming aan een volgende gemeenteraad worden voorgelegd.
4. Beëindiging van het belangenconflict
Er werd door het Vlaams Parlement een belangenconflict ingeroepen tegen (het ontwerp van) de
Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die nodig is voor de geplande fusie tussen
Vivaqua en Hydrobru.
Voor Vivaqua is het essentieel om deze fusie te laten doorgaan. Hiervoor dient het belangenconflict te
worden opgeheven. Er wordt overeengekomen dat de Vlaamse gemeenten zich inzetten om het
belangenconflict ingeroepen door het Vlaams Parlement te laten opheffen.
5. Beëindiging van de lopende rechtsprocedures
Zoals hierboven reeds aangehaald, lopen er op dit moment verschillende rechtszaken tussen een aantal
van de Vlaamse gemeenten-vennoten en Vivaqua, onder meer over de uittreding en over de fusie
tussen Vivaqua en Hydrobru.
Aangezien de intentieverklaring in de uittreding voorziet, en de gemeenten bijgevolg geen belang
meer zullen hebben bij hogervermelde lopende procedures, wordt er expliciet overeengekomen dat
deze lopende procedures zullen worden stopgezet;
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,
Melody Debaetselier, Tom Jespers, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Maria
Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeente Kortenberg herbevestigt haar beslissing om uit te treden uit Vivaqua en keurt
de bindende intentieverklaring over de uittreding van de Vlaamse gemeenten-vennoten, integraal deel
uitmakend van deze beslissing, goed.
Binnen de intentieverklaring worden in essentie volgende engagementen aangegaan door de gemeente
Kortenberg:
- De gemeente treedt uit als vennoot van Vivaqua aan de in de intentieverklaring uiteengezette
modaliteiten, waarvan onder andere;
• Het verkrijgen van het deel in het vermogen (artikel 4.1.1)
• De overname van de activa (artikel 4.1.2)
• De overname van het deel in het personeel (artikel 4.2.1)
• Een afnameverplichting (artikel 4.2.2)
• Verschillende overgangsmaatregelen (artikel 4.2.3)
- De ontbinding van I.W.V.B. voor het einde van 2017
- Het aanduiden van een nieuwe operator die de taken die thans door Vivaqua en I.W.V.B. vervuld
worden, zal uitvoeren, eveneens voor het einde van 2017.
- De gemeente zet zich in om het belangenconflict ingeroepen door het Vlaams parlement betreffende
de ordonnantie die nodig is voor de fusie tussen Vivaqua en Hydrobru, te laten opheffen;
- De gemeente zet hogergenoemde lopende rechtsprocedures tegen Vivaqua stop;
De verbintenissen die ten laste van de gemeente voortvloeien uit de bindende intentieverklaring
worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van ongewijzigde goedkeuring van de
uittreding en de uittredingsmodaliteiten van de bindende intentieverklaring tussen Vivaqua en de
“Werkgroep” van 10/5/2017 door de algemene vergadering van Vivaqua, uiterlijk op 30/9/2017.
Artikel 2: De gemeenteraad gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering en de
verdere opvolging van deze beslissing, meer bepaald met het voorbereiden van de selectie van een

nieuwe operator, in het vooruitzicht van de vroegtijdige ontbinding van de I.W.V.B. Daarbij mag in
eerste instantie worden onderhandeld met De Watergroep, gelet op het feit dat de rest van de gemeente
Kortenberg nu reeds door deze watermaatschappij wordt bevoorraad. De uiteindelijke aanduiding van
de nieuwe operator zal aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd.
Artikel 3: Deze beslissing wordt overgemaakt aan Vivaqua, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel, en het
Agentschap Binnenlands Bestuur.
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14.

I.W.V.B: beslissing vroegtijdige ontbinding

Overwegende dat teneinde een nieuwe operator te kunnen aanstellen voor waterdistributie met ingang
op 1 januari 2018, zoals onder andere opgenomen in de bindende intentieverklaring met Vivaqua
inzake de uittreding van de Vlaamse gemeenten, I.W.V.B. vroegtijdig dient te worden ontbonden;
Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43 e.a.;
Gelet op het Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijke Gewest dd. 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, artikel 2,
§2;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna : “DIS”),
artikel 37 e.a.;
Gelet op onderstaande motivering:
I.W.V.B. loopt van rechtswege af in 2018, verlengd tot 2019, aangezien 2018 een verkiezingsjaar is
(artikel 36 DIS). Gelet op een aantal structurele problemen en de wens van een aantal gemeenten,
waaronder Kortenberg, om voor hun grondgebied in de toekomst nog slechts één operator te hebben,
is het geen optie om I.W.V.B. te verlengen.
In dit kader is ook de geplande uittreding van de Vlaamse gemeenten uit Vivaqua van belang.
Aangezien de technische uitvoering voor I.W.V.B. door Vivaqua gebeurt, zijn deze dossiers inherent
aan elkaar verbonden.
Het voorstel is dan ook om I.W.V.B. vroegtijdig te ontbinden voor het einde van het jaar, zodat de
gemeenten de mogelijkheid hebben om een nieuwe operator voor waterdistributie aan te stellen vanaf
2018. Op deze manier hebben de gemeenten de mogelijkheid om met een propere lei van start te gaan.
De vroegtijdige ontbinding is tevens een uitvoering van het akkoord over de uittreding en de
uittredingsvoorwaarden dat werd goedgekeurd door de raad van bestuur van Vivaqua d.d.
24 mei 2017. De timing is ook hierdoor ingegeven: het uitstellen van de uitvoering van het akkoord
over de uittreding tot na de ontbinding, zou een verlies van twee jaar betekenen, aangezien er in een
verkiezingsjaar niets mag gebeuren.
Op verzoek van drievierde van het aantal deelnemende gemeenten, en aan de hand van de daartoe
strekkende gemeenteraadsbeslissingen, kan de algemene vergadering met een drievierde meerderheid
van het aantal stemmen tot de vervroegde ontbinding van een dienstverlenende of opdrachthoudende
vereniging beslissen (artikel 37 DIS).
Hierbij wordt ook gevraagd om meteen de vereffenaars aan te stellen. Het is hierbij van belang dat de
vereffenaars van I.W.V.B. voldoende tijd krijgen om tijdens de vereffeningsprocedure de overdracht
van de operationele activiteit te organiseren met het oog op de continuïteit van de dienstverlening.
Vivaqua heeft hiertoe ook zijn medewerking toegezegd;
Overwegende dat de vroegtijdige ontbinding van I.W.V.B. met zich meebrengt dat het aangewezen is
om het saneringsplan dat door I.W.V.B. wordt voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering
van 27 juni 2017, goed te keuren;
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,

Melody Debaetselier, Tom Jespers, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Maria
Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Overeenkomstig artikel 37 van het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking verzoekt de
gemeente Kortenberg I.W.V.B. om over te gaan tot de vervroegde ontbinding van I.W.V.B. en dit
uiterlijk op 31/12/2017.
Artikel 2: De gemeente verzoekt I.W.V.B. om vereffenaars aan te stellen met o.a. als opdracht om
tijdens de vereffeningsprocedure de overdracht van de operationele activiteit te organiseren met het
oog op de continuïteit van de dienstverlening.
Artikel 3: Deze beslissing wordt overgemaakt aan I.W.V.B., Stropstraat 1, 9000 Gent, en het
Agentschap Binnenlands Bestuur.
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15.

Werking intercommunales: kennisname jaarverslagen

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 en laterewijzigingen;
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 vastgestelde procedure met betrekking tot de toelichting over de werking van
intercommunales die goedgekeurd werd op de gemeenteraad van 7 november 2016;
Overwegende dat volgende jaarverslagen :
- Jobpunt Vlaanderen
- Hofheide
- Interleuven
- De Watergroep
- Iverlek
- Finilek
- IGO
- EcoWerf
- I.W.V.B.
- Vivaqua
ter inzage liggen op het secretariaat.
Besluit:
De gemeenteraadsleden nemen kennis van volgende jaarverslagen die ter inzage liggen op het
secretariaat:
- Jobpunt Vlaanderen
- Hofheide
- Interleuven
- De Watergroep
- Iverlek

-

Finilek
IGO
EcoWerf
I.W.V.B.
Vivaqua
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16.

Toetreding raamcontract VERA m.b.t. Voice over IP-telefonie

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de wetgeving op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 30 mei 2000 tot oprichting van
«VERA autonoom provinciebedrijf » (hierna: VERA) met toepassing van artikel 114, 5° tot en met
114, 12° van de provinciewet en artikel 1, 12° van het koninklijk besluit van 9 maart 1999 tot bepaling
van de activiteiten van industriële of commerciële aard waarvoor de provincieraad een autonoom
provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid kan oprichten;
Gelet op Art. 3 en 4 van de beheersovereenkomst van VERA zoals goedgekeurd door de provincieraad
van 24 november 2005, waarbij de dienstverlening die VERA ontwikkelt en aanbiedt als doel heeft egovernment te helpen realiseren, bovenlokaal is en ondersteunend met het oog op de verbetering van
de samenwerking tussen de besturen in de provincie Vlaams-Brabant en gericht op het creëren van
schaalvoordelen;
Gelet op het bestek als onderhandeling met bekendmaking met de beschrijving
“RAAMOVEREENKOMST VOIP VOOR LOKALE OVERHEDEN 2014/054” voor de
overheidsopdracht voor leveringen gepubliceerd is in het bulletin der aanbestedingen op 27 juni 2014
onder nummer: “ BDA nummer: 2014-514596” en Europees op 2 juli 2014 onder het nummer “2014/S
124-220461”.
Gelet op het feit dat VERA in de aankondiging en in het lastenboek volgende beschrijving heeft
gedaan:
VERA als opdrachtencentrale
De aanbestedende overheid fungeert als opdrachtencentrale voor lokale overheden in de provincie
Vlaams-Brabant die toegetreden zijn tot een door VERA opgericht samenwerkingsverband, hierna
verder genaamd virtuele centrumstad. Dit geldt zowel voor de bestaande virtuele centrumsteden
(Noord, SOCiAL, STAD, Hageland, Luchthaven, Groene Rand ,Brabantse Kouters, ADDICT) als
voor de nog op te richten virtuele centrumsteden.
Inschrijvers moeten er rekening mee houden dat de totale omvang van de leveringen of diensten kan
stijgen in de ondergenoemde twee gevallen:
- Bij toetreding van een lokale overheid, die nog geen deel uitmaakte van een virtuele centrumstad, tot
een bestaande virtuele centrumstad
- Bij oprichting van een nieuwe virtuele centrumstad, waardoor ook de lokale overheden in deze regio
tot het afnamegebied kunnen behoren. Onder toetreding tot een virtuele centrumstad verstaan wij het
nemen van een college- of raadsbeslissing door de desbetreffende lokale overheid met het oog op de
goedkeuring van het protocol tot samenwerken. U kan deze besturen opvragen op de webpagina
http://www.vera.be/Samenwerkingsverbanden.
Gelet op de mogelijke deelnemende instanties
- Lokale overheden (en hun OCMW’s, gemeentescholen, brandweerdiensten, politiezones, culturele
centra, gemeenschapscentra, bibliotheken, autonome gemeentebedrijven… ) in de provincie Vlaams-

Brabant die deel uitmaken van een virtuele centrumstad - VERA (Autonoom provinciebedrijf)
- Intercommunales op het grondgebied van Vlaams Brabant
- VERA( Autonoom provinciebedrijf)
Gelet dat conform de bepalingen van het bestek werden de volgende percelen toegewezen aan: Perceel
1 (Lokale installatie van de IP Telefoon centrale) op 13 maart 2015 aan de firma Damovo,
Schiphollaan 3 te 1140 Brussel (Evere);
Gelet op de beslissing op de gemeenteraad van 7 maart 2016 waarin het protocol van samenwerking
op het vlak van ICT en e-government tussen de gemeenten [Bertem, Hoeilaart, Huldenberg, OudHeverlee, Overijse, Tervuren, Kraainem] en [Kortenberg] en het autonoom provinciebedrijf VERA
wordt goedgekeurd;
Overwegende dat VERA als autonoom provinciebedrijf een overheidsstatuut heeft, vastgesteld bij de
provinciewet (art. 114 quinquies) en het provinciedecreet (art. 225-237), waaruit volgt dat de
activiteiten van VERA kaderen in een opdracht van openbaar belang en VERA onderworpen is aan de
wet op de overheidsopdrachten;
Overwegende dat de overheidsopdracht “RAAMOVEREENKOMST VOIP VOOR LOKALE
OVERHEDEN 2014/054” werd uitgeschreven namens andere besturen, zoals vermeld in de Belgische
en Europese publicatie;
Overwegende dat het voorwerp van deze overheidsopdracht een raamovereenkomst was tegen prijslijst
op basis van te actualiseren prijzen;
Overwegende dat VERA samen met een vertegenwoordiging van 6 afgevaardigden van de lokale
besturen de analyse heeft gemaakt en de leveranciers geselecteerd die het interessantste pakket
apparatuur aanbiedt tegen de beste prijs, op alle hierbij betrokken gebieden.
Overwegende dat het bestek en de evaluaties gebeurden onder toezicht en met medewerking van een
werkgroep van 6 openbare besturen en VERA.
Overwegende dat de overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 36 maanden met ingang op
13 maart 2015 vermeld in de schriftelijke toewijzingsbrief. Deze overeenkomst wordt 2 keer
stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van 1 jaar;
Overwegende dat het bestuur kan toetreden tot deze raamovereenkomst en zelf geen
gunningsprocedure moet voeren wat een besparing aan tijd en middelen betekent;
Overwegende dat de gemeente niet verplicht is tot afname van producten en/of diensten en kosteloos
kan intekenen;
Overwegende dat het raamcontract van VERA als financieel en technisch best beoordeeld werd na
marktbevraging;
Overwegende dat de huidige telefooncentrale verouderd en aan vervanging toe is;
Overwegende dat de nodige budgetten beschikbaar zijn voor de aankoop van een IP-telefooncentrale
op actie 1419/001/012/007/002 met registratiesleutel 23000000 – 011903 en extra middelen zullen
worden voorzien bij BW1; en voor het onderhoud de nodige budgetten zijn voorzien op actie
1419/001/012/002/003 met registratiesleutel 61428000 – 011902;
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,
Melody Debaetselier, Tom Jespers, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Maria
Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeente neemt hierbij kennis dat de opdracht “RAAMOVEREENKOMST VOIP
VOOR LOKALE OVERHEDEN 2014/054” via VERA als opdrachtencentrale voor lokale overheden
in de provincie Vlaams-Brabant werd toegewezen aan:
Perceel 1 (Lokale installatie van de IP Telefoon centrale) op 13 maart 2015 aan de firma Damovo,
Schiphollaan 3 te 1140 Brussel (Evere).
Artikel 2: De gemeente doet beroep op de opdrachtencentrale van het autonoom provinciebedrijf
VERA m.b.t. Lokale installatie van IP-telefooncentrales.

Artikel 3: De looptijd van het raamcontract van de opdracht in artikel 1 bedraagt 36 maanden met
ingang op 13 maart 2015 vermeld in de schriftelijke toewijzingsbrief. Deze overeenkomst wordt 2
keer stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van 1 jaar.
Artikel 4: Eventuele aankopen kaderend in dit raamcontract zullen worden uitgevoerd via de
bestelprocedure uitgewerkt door VERA.
Artikel 5: Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering.
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17.

Overeenkomst huurkoop leermiddelen

Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, §1, 1°, f;
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;
Overwegende dat er in de gemeentelijke basisschool van Kortenberg nood is aan een degelijke lees- en
taalmethode voor het eerste leerjaar;
Overwegende dat de gemeentelijke basisschool van Kortenberg gebruik wenst te maken van een all-in
overeenkomst voor de levering van een pakket van leermiddelen inzake de methode ‘Veilig leren
lezen (KIM-versie, light pakket) met een vaste looptijd van 9 jaar, een periode die aansluit bij in het
onderwijs gebruikelijke vervangingstermijnen;
Overwegende dat Uitgeverij Zwijsen België nv de enige uitgeverij is die de methode “Veilig Leren
Lezen, KIM-versie” aanbiedt;
Overwegende dat deze opdracht bijgevolg kan geplaatst worden bij onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking gezien deze slechts aan één bepaalde leverancier of dienstverlener kan worden
toegewezen en het totale bedrag over de volledige periode lager ligt dan 85.000 euro exclusief btw;
Gelet op het voorstel van overeenkomst van de firma Uitgeverij Zwijsen België, Nassaustraat 37-41 te
2000 Antwerpen aan onderstaande bedragen inclusief btw:
- leveringen van gebruiksmaterialen onder huurkoop – Veilig leren lezen (KIM-versie, light pakket)
aan 2.795,80 euro per jaar, ten laste van het gemeentebestuur en voorzien op actie
1419/001/016/001/002 registratiesleutel 080000/61412000;
- leveringen van verbruiksmaterialen – Veilig leren lezen (KIM-versie, light pakket) aan 1.801,98
euro per jaar, voor rekening van de gemeentelijke basisschool
- gebruiksrecht van software - Veilig leren lezen (KIM-versie, light pakket) aan 278,10 euro per jaar,
voor rekening van de gemeentelijke basisschool;
Gelet op het visum nr. 2017/81 d.d. 13.06.2017 van de financieel beheerder;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Melody Debaetselier, Tom Jespers, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Maria
Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen

Artikel 1: Met de firma Uitgeverij Zwijsen België, Nassaustraat 37-41 te 2000 Antwerpen, wordt een
overeenkomst met als onderwerp ‘huurkoop leermiddelen’ aangegaan voor een periode van 9 jaar
vanaf 1 september 2017.
Artikel 2: De overeenkomst vermeldt in artikel 1 wordt goedgekeurd.
Artikel 3: Het nodige krediet voor de levering van de gebruiksmaterialen onder huurkoop is voorzien
op actie 1419/001/016/001/002 registratiesleutel 080000/61412000.
Het krediet voor de verbruiksmaterialen en het gebruiksrecht van de software is voor rekening van de
gemeentelijke basisschool.
551.05

18.

Leveren, plaatsen, installeren en verhuren van een ANPR-cameraopstelling en aanleveren van
bijbehorende software: goedkeuring bestek en gunningswijze

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen;
Gelet op het KB van 15.07.2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten en de klassieke
sectoren;
Gelet op het KB van 14.01.2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en algemene
aannemingsvoorwaarden;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van
hun werk;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen;
Gelet op artikel 62 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, waarin
ook het gebruik van ANPR camera’s is opgenomen en haar uitvoeringsbesluiten die vermeld worden
in het K.B. van 18 december 2002;
Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende de erkenning en het gebruik van bemande en
onbemande automatisch werkende toestellen in het wegverkeer in aanwezigheid of afwezigheid van
een bevoegd agent;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 7 september 2015 waarin de gemeenteraad principieel
aanvaardt ANPR-camera’s in te zetten tegen sluipverkeer;
Overwegende dat er werken gepland zijn op de Sterrebeeksesteenweg en dat de verkeersintensiteit van
dit traject niet kan opgevangen worden met de restcapaciteit van de omliggende straten;
Overwegende dat de geplande werken ongeveer een jaar zullen duren;
Overwegende dat het daarom past prijs te vragen voor het leveren, plaatsen, installeren en verhuren
van een ANPR-cameraopstelling en aanleveren van bijbehorende software voor een periode van 1 jaar;
Overwegende dat de uitgave geraamd wordt op € 54.000, incl. BTW;
Overwegende dat de raming van de uitgave niet hoger is dan € 85.000 en dus mag gegund worden na
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat er door de dienst Mobiliteit een bestek werd opgemaakt;
Overwegende dat het nodige krediet voorzien is op: Actie 1419/001/010/007/001 met registratiesleutel
020040/61002000;
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,
Melody Debaetselier, Tom Jespers, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Maria
Adriaensen

Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Het bestek voor het leveren, plaatsen, installeren en verhuren van een ANPRcameraopstelling en aanleveren van bijbehorende software wordt goedgekeurd.
Artikel 2: De opdracht zal na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gegund worden.
Artikel 3: De uitgave wordt geraamd op € 54.000, incl. BTW, en is voorzien op: Actie
1419/001/010/007/001 met registratiesleutel 020040/61002000.
Artikel 4: De lijst van uit te nodigen firma’s en het starten van de procedure zal worden voorgelegd
aan het college.
840

19.

Plaatsing verlichting voetbalveld aan tribune site Colomba Kortenberg

De raad,
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57,
betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de wet van 15.06.2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, levering en diensten en latere wijzigingen;
Gelet op het KB van 15.07.2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten en de klassieke
sectoren;
Gelet op het KB van 14.01.2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en algemene
aannemingsvoorwaarden;
Gelet op de wet van 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 mei 2010 betreffende de goedkeuring van de
kaderovereenkomst tussen gemeente Kortenberg en Iverlek met het oog op ondersteuningsactiviteiten
betreffende energiebesparing, (hernieuwbare) energie en energieefficiëntie;
Overwegende dat EANDIS door EDLB in uitvoering van de kaderovereenkomst offertes heeft
onderhandeld voor conventionele en LED verlichting;
Gelet op de offertes voorgesteld door EANDIS;
Overwegende de keuze van het college van burgemeester en schepenen van 19 mei 2017 betreffende
de offerte met LED verlichting;
Overwegende dat de uitvoering van de werken geraamd wordt op 50.800,61 € excl. BTW of 61.468,74
€ incl. BTW;
Gelet dat in 2017 de nodige budgetten werden voorzien in de eerste begrotingswijziging;
Gelet op het feit dat deze uitgave wordt voorzien op het investeringsbudget van 2017 onder de
beleidsdoelstelling 1419/001/014 ‘Kortenberg wenst garant te staan voor kwaliteitsvol
vrijetijdsaanbod door het garanderen van inspraak en het verzekeren van aangepaste infrastructuur’ en
onder actie 1419/001/014/003/007 ‘Buitensporttereinen voetbal’ met registratiesleutel 22810007074080 ‘Buitensportterein – verlichting A-veld’;
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,
Melody Debaetselier, Tom Jespers, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Maria
Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen

Artikel 1: De offerte, integraal deel uitmakend van dit besluit, ter uitvoering van de plaatsing LEDverlichting (Armamast nv) op het A-voetbalveld op site Colomba, goed te keuren.
Artikel 2: De kostprijs voor deze werken wordt geraamd op 50.800,61 € excl. BTW of 61.468,74 €
incl. BTW. Na oplevering wordt een correcte afrekening gemaakt à rato van de al of niet uitgevoerde
meerwerken.
Artikel 3:De betaling zal gebeuren met het krediet voorzien op registratiesleutel 22810007-074080
‘Buitensportterein – verlichting A-veld’ en onder actie 1419/001/014/003/007 ‘Buitensporttereinen
voetbal’ op het investeringsbudget van 2017.
485

Raadslid Mia Vandervelde verlaat de zitting.

20.

Renteloze lening als opstartkapitaal FC Kortenberg Meerbeek United

De raad,
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 overeenkomst tussen FC KM United, Sporting Kortenberg en Standaard Meerbeek om de
jeugdopleiding voetbal onder te brengen onder één club, FC KM United;
Overwegende dat het gemeentebestuur het project FC KM United wenst te ondersteunen om een
duurzame werking op te starten en uit te bouwen;
Overwegende dat het gemeentebestuur een renteloze lening van 30.000,00 euro is overeengekomen
met FC KM United om het project een optimale opstartfase te verzekeren;
Overwegende dat de terugbetalingsvoorwaarden zijn vastgelegd in de leningovereenkomst;
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, Mia Brumagne, René De Becker, Melody Debaetselier,
Tom Jespers, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De leningovereenkomst voor een bedrag van 30.000,00 euro, integraal deel uitmakend van
dit besluit, tussen gemeente Kortenberg en FC Kortenberg Meerbeek United goed te keuren.
485

21.

Gebruiksovereenomst voetbalaccommodatie met FC Kortenberg Meerbeek United

De raad,
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 overeenkomst tussen FC KM United, Sporting Kortenberg en Standaard Meerbeek om de
jeugdopleiding voetbal onder te brengen onder één club, FC KM United;
Gelet op het aflopen van de gebruiksovereenkomsten voetbalaccommodatie op 30 juni 2017 tussen de
gemeente Kortenberg, Sporting Kortenberg en Standaard Meerbeek;
Gelet op de overeengekomen gebruiksovereenkomst tussen de gemeente Kortenberg en FC KM
United die ingaat op 1 juli 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, Myriam
Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker, Melody Debaetselier,
Tom Jespers, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gebruiksovereenkomst, integraal deel uitmakend van dit besluit, tussen gemeente
Kortenberg en FC Kortenberg Meerbeek United goed te keuren.
485

Raadslid Mia Vandervelde voegt zich terug ter zitting.

22.

Ruiling in het kader van gedeeltelijke verlegging buurtweg 17

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 09.11.2015 waarbij de rooilijn voor buurtweg nr. 17 (deel) te
Everberg en Meerbeek definitief werd vastgesteld en ter goedkeuring werd voorgesteld aan de
deputatie van de provincie Vlaams-Brabant;
Overwegende dat aan de deputatie van Vlaams-Brabant werd voorgesteld om de buurtweg nr. 17
(deel) te Everberg en Meerbeek te verleggen;
Gelet op het besluit van de deputatie Vlaams-Brabant, d.d. 07.01.2016 inzake de goedkeuring van het
rooilijnplan (deel) van buurtweg nr. 17 en de gedeeltelijke verlegging van de buurtweg nr. 17 te
Everberg en Meerbeek;
Overwegende dat de gemeente Kortenberg eigenaar is van de bestaande buurtweg nr. 17 die
opgenomen is in het openbaar domein (zonder kadastraal nummer) thans met gereserveerde
perceelsidentificatie A 64 A P0000;
Overwegende dat Monseigneur Prins de Merode Graaf du Saint Empire Jean Etienne, Vergotestraat
26, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, eigenaar is van de percelen kadastraal gekend onder afdeling 4,
sectie A, nr. 64 en afdeling 3, sectie A, nr. 54v en opgenomen in de databank van de plannen van
afbakening van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer
24068/10101 en 24026/10100;
Gelet op de bodemattesten;
Gelet op de precadgegevens;
Gelet op de ontwerpakte, opgesteld door notaris Bruno Mariëns;
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,
Melody Debaetselier, Tom Jespers, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Maria
Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
De ruiling van de gronden gekend onder perceelsidentificatie A 64 A P0000 enerzijds en 24068/10101
en 24026/10100 anderzijds in het kader van de verlegging van buurtweg 17 tussen de gemeente
Kortenberg en Prins de Merode Graaf du Saint Empire Jean Etienne, wordt goedgekeurd.
De ruiling geschiedt voor openbaar nut.
Door geen van de twee comparanten is een opleg aan de andere verschuldigd.
De heer Bruno Mariëns, Dr. V. De Walsplein 26 te 3070 Kortenberg wordt aangesteld als
instrumenterende notaris voor het opstellen van de ruilingsakte.
De heer Mariëns wordt eveneens gemachtigd voor de samenstelling van dit dossier.

De burgemeester en de secretaris worden namens het schepencollege gemachtigd voor de
ondertekening van de authentieke akte.
57:506.112

23.

Varia: kennisname briefwisseling

De leden van de gemeenteraad nemen kennis van:
a) de brief van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, d.d.17.05.2017 met referentie
schau14 ingebrekestelling 1 medeplichtigheid valsheid in geschrifte door ieder lid van de Hoge Raad
b)voor het Handhavingsbeleid gericht aan alle CD&V gemeenteraadsleden;
de brief van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, d.d. 10.05.2017 met referentie
taes1+/168 gericht aan ieder CD&V-gemeenteraadslid pa doctor A. Thienpont, betreffende
medeplichtigheid onder andere bouwmisdrijf, gekend
c) de brief van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, d.d. 25.05.2017 met referentie
<29>taes+173 gericht aan ieder CD&V-gemeenteraadslid pa doctor A. Thienpont, betreffende
medeplichtigheid
d) de brief van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, d.d. 27.05.2017 met referentie
<29>taes+/193 gericht aan ieder CD&V-gemeenteraadslid pa doctor A. Thienpont, betreffende
bouwmisdrijf Ludo Huygens, discriminatie, diefstal en valsheid in geschrifte
e) de brief van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, d.d.06.06.2017 met referentie
29/luvomo+190 tweede minnelijke schikking, gericht aan gemeenteraadsleden CD&Vgemeenteraadslid pr doctor A. Thienpont exclusief burgemeester Christian Taes, betreffende
bouwmisdrijf door de heer Ludo Huygens, gekend.
505.5

23/1. Definitieve vaststelling rooilijn (deel) en voorlopige beslissing gedeeltelijke wijziging
buurtwegen nrs. 18, 83 en 87 (Bruulstraat, Olmenhoekstraat, Hof van Sint-Elisabet)
Gelet op de aanvraag d.d. 11 april 2017 door SWECO met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel,
Arenbergstraat 13 bus 1 en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, tot het wijzigen van de
buurtwegen nrs. 18, 83 en 87 en de vaststelling en realisatie van het rooilijnplan met het oog op het
realiseren van het sociaal woonproject “Hof van Sint-Elisabet”, gelegen te Kortenberg, deelgemeente
Erps-Kwerps, tussen de Bruulstraat en de Olmenhoekstraat, ten kadaster gekend onder 2de afdeling
(Erps-Kwerps), sectie B nrs. 606/G/2, 606/F/2 en 599/C;
Gelet op het plan, het uittreksel uit de atlas der buurtwegen en het uittreksel uit het kadastraal plan
waarop de gedeeltelijke wijziging van deze buurtwegen is aangeduid;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 8 mei 2017 inzake het principieel akkoord tot de vaststelling
van de rooilijn (deel) en de gedeeltelijke wijziging van de buurtwegen nrs. 18, 83 en 87;
Overwegende dat een openbaar onderzoek werd ingesteld van 18 mei 2017 tot en met 16 juni 2017;
Gelet op het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek waaruit blijkt dat geen enkel
bezwaarschrift werd ingediend;
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,
Melody Debaetselier, Tom Jespers, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Maria
Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen

De rooilijn van de gedeeltelijk te wijzigen buurtwegen nrs. 18, 83 en 87 (Bruulstraat, Olmenhoekstraat
en Hof van Sint-Elisabet), deelgemeente Erps-Kwerps, zoals aangeduid op bijgevoegd plan wordt
definitief vastgesteld en ter goedkeuring voorgesteld aan de deputatie van de provincie VlaamsBrabant.
Aan de bestendige deputatie van Vlaams-Brabant wordt voorgesteld om de buurtwegen nrs. 18, 83 en
87 te wijzigen zoals voorgesteld op bijgevoegd plan.
575.03

24.

Verslag

Gezien er geen opmerkingen werden gemaakt over de notulen van de vergadering van de
gemeenteraad van 29.05.2017, worden deze notulen conform art. 16 van het huishoudelijk reglement,
als goedgekeurd beschouwd.

GEHEIME ZITTING

P. LEBRUN
secretaris

C. TAES
voorzitter

