ZITTING VAN 4 SEPTEMBER 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, Roger Broos, Mia Brumagne, René De
Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Silke Cuypers, Marinus van
Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée, Maria Adriaensen, raadsleden; Paul Lebrun, secretaris.
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8.

Rapportering visum 1ste semester 2017: aktename
Financiële rapportering 1ste en 2de kwartaal 2017
Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 30.06.2017
OCMW jaarrekening 2016: vaststelling
OCMW budget 2017: wijziging I
OCMW meerjarenplan 2014-2019 (budgetwijziging I 2017): aanpassing
Vivaqua: agenda Algemene Vergadering in Buitengewone zitting van 29 september 2017
Aansluiting bij een regionaal ondersteuningsnetwerk in het basis- en secundair onderwijs vanaf
het schooljaar 2017-2018
9.
Verwijderen van grafzerken op het kerkhof in Kortenberg: goedkeuring raming, bestek en
gunningswijze
10. Voorlopige vaststelling rooilijn (deel) en principiële beslissing gedeeltelijke wijziging
buurtwegen nrs. 26 en 19 (Prinsendreef)
11. Overname wegenis verkaveling Elisabethlaan, 3070 Kortenberg
12. Stedenbouwkundige vergunning wegenis- en rioleringswerken Sterrebeeksesteenweg:
goedkeuring wegenis – kennisname resultaat openbaar onderzoek
13. Varia: kennisname briefwisseling
13/1. Minneveldstraat – voorstel parkeervakken
13/2. Infrastructuurwerken Vogelenzangstraat
14. Verslag

Raadsleden Julia De Coster, Willy Trappeniers en Jana Nevens laten zich verontschuldigen.

OPENBARE ZITTING

1.

Rapportering visum 1ste semester 2017: aktename

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 1ste semester 2017 werden er 112 positieve visums verleend.
De rapportage werd ter kennisname overgemaakt aan het college op 07.07.2017.
Het overzicht wordt meegestuurd aan de raadsleden.
172.82

Raadslid Alexandra Thienpont voegt zich ter zitting.

2.

Financiële rapportering 1ste en 2de kwartaal 2017

Gelet op artikel 165 van het Gemeentedecreet;
De gemeenteraad neemt kennis van het financieel rapport van het 1e en 2e kwartaal 2017 in bijlage.
474

3.

Kennisgeving P.V. kasonderzoek van de gemeente op 30.06.2017

De gemeenteraad neemt kennis van volgend bijgevoegd proces-verbaal van kasnazicht van de
gemeente d.d. 30.06.2017
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

30.06.2017

99.248.713,16 EUR
19.407.320,43 EUR
+ 540,62EUR
19.407.861,05 EUR
19.407.320,43 EUR
+540,62 EUR
OK
05.07.2017

19.407.320,43 EUR
1.307.740,72 EUR
4.661,77 EUR
26.509,72 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
3.958,07 EUR
70.328,50 EUR

Rekening toelagen en leningen
ING Business Account
KBC zicht/bedrijfsrekening
ABN AMRO-KIR-rekening
Kas van de ontvanger/provisierekening
Kassa burgerzaken
Kassa Balie/Onthaal
Kassa Vrije Tijd

281.741,63 EUR
630.533,70 EUR
670,43 EUR
2.080.182,59 EUR
991,57 EUR
776,60 EUR
300,00 EUR
273,09 EUR

474.33

4.

OCMW jaarrekening 2016: vaststelling

Gelet op de voorgelegde jaarrekening 2016 van het OCMW, goedgekeurd door de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn op 31 mei 2017;
Gelet op de toelichting door de voorzitter van het OCMW;
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, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Marinus van
Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée, Maria Adriaensen
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Roger Broos, Mia Brumagne, Silke Cuypers
Besluit: met 18 stemmen voor en 4 onthoudingen
- De jaarrekening 2016 van het OCMW wordt goedgekeurd;
- De balans na resultaatsverwerking en consolidatie bedraagt 4.587.243,51 euro voor actief en passief.
- Het resultaat van het boekjaar 2016 bedraagt 343.848 euro.
- Het gecumuleerde budgettaire resultaat van het boekjaar 2016 bedraagt 1.753.346,18 euro.
- De gemeentelijke bijdrage in de werking van het boekjaar 2016 bedraagt 1.202.331 euro.
185.2:475.1

5.

OCMW budget 2017: wijziging I

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de bepalingen van het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit van 01/10/2010 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 beslissing nr. 04 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 9/12/2015 houdende
vaststelling van het meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op beslissing nr. 05 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 9/12/2015 houdende
vaststelling van het exploitatie- en investeringsbudget 2016;
Gelet op beslissing nr. 1 van de gemeenteraad van 01/02/2016 houdende vaststelling van het
meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op beslissing nr. 2 van de gemeenteraad van 01/02/2016 houdende vaststelling van het
exploitatie- en investeringsbudget 2016;
Gelet op beslissing nr. 03 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29/06/2015 houdende
vaststelling van de jaarrekening 2015;
Gelet op beslissing nr. 05 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29/06/2015 houdende

wijziging van de beleidsvelden en –items en budgethouders vanaf 01/01/2016;
Gelet op beslissing nr. 07 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 29/06/2016 houdende budget
2016 – wijziging 1;
Gelet op beslissing nr. 04 van de raad voor maatschappelijk welzijn van 05/07/2017 houdende budget
2017 – wijziging 1;
Gelet op de bespreking in het gemeenschappelijk managementteam van 21/06/2017;
Gelet op het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen d.d. 7/07/2017;
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, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Adelia
Vandeven, Ilse De Kée, Maria Adriaensen
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Roger Broos, Mia Brumagne, Silke Cuypers, Marinus van
Greuningen
Besluit: met 17 stemmen voor en 5 onthoudingen
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de wijziging I van het budget 2017 van het OCMW.
185.2:475

6.

OCMW meerjarenplan 2014-2019 (budgetwijziging I 2017): aanpassing

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;
Gelet op de bepalingen van het OCMW-decreet van 19 december 2008;
Gelet op de besluiten van de Vlaamse Regering d.d. 25/06/2010 en 23/11/2012 betreffende de beleidsen beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
inzonderheid art. 15 van het besluit d.d. 25/06/2010;
Gelet op beslissing nr. 04 van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 18/12/2013 houdende
aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op beslissing nr. 11 van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 10/12/2014 houdende
aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op beslissing nr. 04 van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09/12/2015 houdende
aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op beslissing nr. 06 van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 29/06/2016 houdende
aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019;
Gelet op beslissing nr. 04 van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 05/07/2017 houdende
aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019.
Gelet op het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen d.d. 7/07/2017;
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 d.d. 22/03/2015 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur;
Gelet op de omzendbrief BB 2014/4 d.d. 05/09/2014 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015;
Gelet op de omzendbrief BB2015/2 d.d. 10/07/2015 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 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, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Adelia
Vandeven, Ilse De Kée, Maria Adriaensen
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Roger Broos, Mia Brumagne, Silke Cuypers, Marinus van
Greuningen
Besluit: met 17 stemmen voor en 5 onthoudingen

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van
het OCMW.
185.20

Raadslid Ilse De Kée verlaat de zitting.

7.

Vivaqua: agenda Algemene Vergadering in Buitengewone zitting van 29 september 2017

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 (hierna:
SWA);
Gelet op de uitnodiging van 9 augustus 2017 voor de Algemene Vergadering in Buitengewone zitting
van Vivaqua op 29 september 2017 met bijhorende agenda;
1. Voorstel tot ontslag en vervanging van de heer M. Dewaels, bestuurder (verzoek van de gemeente
Ganshoren – zitting van de gemeenteraad van 1 juni 2017). Dit mandaat komt de groep van de
volgende gemeenten toe: Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Oudergem, Sint-AgathaBerchem, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Vorst en
Watermaal-Bosvoorde, die een kandidaat voor de verkiezing mogen voordragen.
2. Goedkeuring van de uittreding, met ingang van 1 januari 2018, van de Vlaamse gemeenten die, vóór
de datum van de buitengewone zitting van de Algemene Vergadering, via de beslissing van hun
respectieve gemeenteraden, de wil hebben getoond uit Vivaqua te treden volgens de voorwaarden
waarover werd onderhandeld met een afvaardiging van de Vlaamse gemeenten en die de RvB van
Vivaqua heeft goedgekeurd op zijn zitting van 24 mei 2017.
3. Vaststelling van de daling van het maatschappelijk kapitaal ten gevolge van de voornoemde
uittredingen en andere statutaire wijzigingen, met ingang van januari 2018:
a. Wijziging van alinea 2 van artikel 5 ten gevolge van de voornoemde daling van het maatschappelijk
kapitaal: “Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en het vaste gedeelte van het
maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op … euro.”
b. Wijziging van artikel 6 met de lijst van de vennoten en het aantal aandelen die ze bezitten ten
gevolge van de voornoemde uittredingen: “Het maatschappelijk kapitaal wordt gevormd door de
inschrijvingen op volgende aandelen, die volgestort zijn:
A. Het kapitaal dat “A” genoemd wordt en dat gevormd wordt door de aandelen bestemd voor de
volgende gemeenten: … Samen: … aandelen
c. Het kapitaal dat “B” genoemd wordt en dat gevormd wordt door de aandelen bestemd voor de
IECBW. De IECBW, veertien aandelen 14”
4. Fusie VIVAQUA/HYDROBRU: verlenging tot 31 december 2017 van de overdracht van
bevoegdheden die op 8 november 2016 werd goedgekeurd, om de verwezenlijking van de
opschortende voorwaarden vast te stellen.
Overwegende dat voorgesteld wordt dat de gemeenteraad kennisneemt van de agenda van de
Algemene Vergadering van Vivaqua die zal plaatsvinden op 29 september 2017;
Gelet op de hangende procedure ingesteld door 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 buitengewone algemene vergadering;

Voor het geval finaal evenwel door de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg zou worden
geoordeeld dat de gemeente dan toch niet zou zijn uitgetreden, geeft de gemeente Kortenberg opdracht
aan de vertegenwoordiger van de gemeente om volgende stemmen uit te brengen:
- Onthouding aan de deelname van de stemming inzake het eerste agendapunt (betreffende het
voorstel tot ontslag en vervanging van de heer M. Dewaels, bestuurder) en het vierde agendapunt
(betreffende de verlenging tot 31 december 2017 van de overdracht van bevoegdheden die op 8
november 2016 werd goedgekeurd, om de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden vast te
stellen);
- Deelname aan de stemming en derhalve de goedkeuring van het tweede agendapunt (betreffende de
uittreding, met ingang van 1 januari 2018, van de Vlaamse gemeenten, die voor de datum van de
buitengewone zitting van de Algemene Vergadering, via de beslissing van hun gemeenteraden, de wil
hebben getoond uit Vivaqua te treden volgens de gezamenlijk overeengekomen voorwaarden) en van
het derde agendapunt (betreffende de vaststelling van de daling van het maatschappelijk kapitaal ten
gevolge van de voornoemde uittredingen en andere statutaire wijzigingen, met ingang van januari
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, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de
Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia
Vandeven, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad neemt kennis van de agenda van de Algemene Vergadering van Vivaqua
die zal plaatsvinden op 29 september 2017.
Gelet op de hangende procedure ingesteld door 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 buitengewone algemene vergadering.
Voor het geval finaal evenwel door de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg zou worden
geoordeeld dat de gemeente dan toch niet zou zijn uitgetreden, geeft de gemeente Kortenberg opdracht
aan de vertegenwoordiger van de gemeente om volgende stemmen uit te brengen:
- Onthouding aan de deelname van de stemming inzake het eerste agendapunt (betreffende het voorstel
tot ontslag en vervanging van de heer M. Dewaels, bestuurder) en het vierde agendapunt (betreffende
de verlenging tot 31 december 2017 van de overdracht van bevoegdheden die op 8 november 2016
werd goedgekeurd, om de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden vast te stellen).
- Deelname aan de stemming en derhalve de goedkeuring van het tweede agendapunt (betreffende de
uittreding, met ingang van 1 januari 2018, van de Vlaamse gemeenten, die voor de datum van de
buitengewone zitting van de Algemene Vergadering, via de beslissing van hun gemeenteraden, de wil
hebben getoond uit Vivaqua te treden volgens de gezamenlijk overeengekomen voorwaarden) en van
het derde agendapunt (betreffende de vaststelling van de daling van het maatschappelijk kapitaal ten
gevolge van de voornoemde uittredingen en andere statutaire wijzigingen, met ingang van januari
2018).
Artikel 2: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente wordt opgedragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in artikel 1.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen zal de genomen beslissing overmaken aan
Vivaqua, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel.
901

Raadslid Ilse De Kée voegt zich terug ter zitting.

8.

Aansluiting bij een regionaal ondersteuningsnetwerk in het basis- en secundair onderwijs vanaf
het schooljaar 2017-2018

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42, 43 en 57;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 172quinquies;
Overwegende dat een schoolbestuur van een school voor gewoon basisonderwijs en/of gewoon
secundair onderwijs moet aansluiten bij een regionaal ondersteuningsnetwerk om de effecten van het
“M-decreet” verder te begeleiden;
Overwegende dat in dit regionaal ondersteuningsnetwerk scholen voor gewoon en buitengewoon
onderwijs hun expertise samen brengen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun
leraars te ondersteunen;
Overwegende dat met het oog op de invoering van dit ondersteuningsnetwerk in het basis- en
secundair onderwijs, het buitengewoon onderwijs een personeelsomkadering ontvangt onder de vorm
van begeleidende eenheden, lestijden, lesuren en uren paramedici op basis van de aangesloten scholen
voor gewoon onderwijs;
Overwegende dat scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs uiterlijk op 30 juni 2017 aan het
Agentschap voor Onderwijsdiensten moeten meedelen bij welk ondersteuningsnetwerk ze aansluiten
vanaf het schooljaar 2017-2018;
Overwegende dat deze beslissing verplicht en bij hoogdringendheid opgelegd door de decreetgever
moet worden genomen voor de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun leraars;
Overwegende dat het schoolbestuur dat niet aansluit bij een ondersteuningsnetwerk, geen
ondersteuning ontvangt;
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen om die redenen op 30 juni 2017 bij
hoogdringendheid beslist heeft om toe te treden tot het ondersteuningsnetwerk “Centrum”;
Gelet op het advies van het medezeggenschapscollege van 25/08/2017;
Gelet op de onderhandelingen in het afzonderlijk bijzonder comité van 25/08/2017;
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, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de
Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia
Vandeven, Ilse De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen
om aan te sluiten bij het ondersteuningsnetwerk.
Artikel 2: Het schoolbestuur van Gemeentelijk Onderwijs Kortenberg sluit met haar scholen gewoon
basisonderwijs aan bij het ondersteuningsnetwerk “Centrum”.
551.2

9.

Verwijderen van grafzerken op het kerkhof in Kortenberg: goedkeuring raming, bestek en
gunningswijze

Gelet op de wet van 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten;
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 KB van 18.04.2017 betreffende plaatsing klassieke sectoren;
Gelet op het KB van 14.01.2013 betreffende de algemene uitvoeringsregels en algemene
aannemingsvoorwaarden en latere wijzigingen;
Overwegende dat het de bedoeling is om de kerkhoven in de toekomst beter landschappelijk in te
passen in de omgeving en om meer open en groene ruimte te creëren, zodat de ‘belevingswaarde’ voor
de bezoekers aanzienlijk wordt vergroot;
Overwegende dat de verwijdering uitsluitend gebeurt op percelen waarop mensen begraven werden
die geen concessie hebben gekocht en die dus hun begraafplek kosteloos hebben gekregen;
Overwegende dat de wettelijk voorziene periode om een dergelijke begraafplaats aan te houden 10 jaar
is en dat deze periode reeds geruim overschreden is;
Overwegende dat het past om prijs te vragen om dit werk uit te geven;
Overwegende dat de uitgave geraamd wordt op € 100.000, incl. BTW;
Overwegende dat de raming van de uitgave niet hoger is dan € 135.000 en dus mag gegund worden na
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat het nodige krediet voorzien is op: actie 1419/001/009/001/003 (0990/22000007);
Gelet op het visum nr. 2017/100 d.d. 21 augustus 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, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de
Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia
Vandeven, Ilse De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Het bestek voor het verwijderen van grafzerken op het kerkhof in Kortenberg wordt
goedgekeurd.
Artikel 2: De uitgave wordt geraamd op € 100.000, BTW inbegrepen, en is voorzien op: actie
1419/001/009/001/003 met registratiesleutel 0990/22000007.
Artikel 3: De opdracht zal na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gegund
worden.
282.1

10.

Voorlopige vaststelling rooilijn (deel) en principiële beslissing gedeeltelijke wijziging
buurtwegen nrs. 26 en 19 (Prinsendreef)

Gelet op de wet van de buurtwegen van 10 april 1841, gewijzigd bij decreet van 4 april 2014, in het
bijzonder de artikelen 27 en 28;
Gelet op artikel 27 van de wet van de buurtwegen van 10 april 1841, gewijzigd bij decreet van
4 april 2014, waarin wordt gesteld dat de gemeenteraad gehouden is om, ten verzoeke van de deputatie
van de provinciale raad, te beraadslagen over de opening, de afschaffing, de wijziging of de verlegging
van de buurtweg en eventueel het bijhorende ontwerp van rooilijnplan;
Gelet op artikel 28 van de wet van de buurtwegen van 10 april 1841, gewijzigd bij decreet van
4 april 2014, waarin wordt gesteld dat het voornemen tot opening, de afschaffing, de wijziging of de
verlegging van een buurtweg wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek; dat het behoud van de
toepassing van artikel 27, eerste lid, de gemeenteraad hiertoe een ontwerp van rooilijnplan vaststelt dat
onderworpen wordt aan de procedure tot organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen;
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van rooilijnen, gewijzigd bij
decreet van 14 april 2014;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van de nadere regels
voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen;

Overwegende dat om de veiligheid van de fietsers in de Prinsendreef te verbeteren, een fietspad dient
aangelegd te worden dat aansluit op het fietspad langs de Leuvensesteenweg (N2);
Gelet op de schepencollegebeslissing van 21 oktober 2016 waarbij Interleuven, in exclusieve
dienstverlening, werd aangesteld voor het opstellen van een rooilijnplan;
Gelet op het rooilijnplan Prinsendreef en de gedeeltelijke wijziging buurtweg 26 en 19, opgesteld door
Interleuven;
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, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de
Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia
Vandeven, Ilse De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Principieel akkoord te gaan met de vaststelling van de rooilijn (deel) van de buurtwegen nrs.
26 en 19 (Prinsendreef) en de wijziging van deze buurtwegen zoals aangeduid op het plan.
Artikel 2: Het ontwerpplan tot wijziging van de buurtwegen nrs. 26 en 19 uit de Atlas der Buurtwegen
van Erps-Kwerps en Kortenberg en de voorlopige vaststelling tot rooilijnplan wordt onderworpen aan
een openbaar onderzoek inzake buurtwegen.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen te belasten met het aanvragen van een
schattingsverslag.
Artikel 4: Na het openbaar onderzoek zal het dossier voor definitieve beraadslaging aan de
gemeenteraad voorgelegd worden en nadien voor beslissing aan de deputatie van de provincie VlaamsBrabant verzonden worden.
575.21

11.

Overname wegenis verkaveling Elisabethlaan, 3070 Kortenberg

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid art. 42;
Overwegende dat op het perceel sectie A, 210 a, met een oppervlakte van 39 a 00 ca, thans wegenis
Elisabethlaan werd aangelegd door Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven;
Overwegende dat deze wegenis definitief werd opgeleverd en derhalve vatbaar is voor overdracht in
het openbaar domein;
Gelet op het proces-verbaal van definitieve oplevering d.d. 21.05.1981;
Gelet op het attest inzake kosteloze afstand d.d. 19.10.1988;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 17.01.2005 inzake de definitieve aanvaarding rooilijnplan
Elisabethlaan;
Gelet op het hypothecair getuigschrift;
Gelet op de kadastrale gegevens;
Gelet op het opmetingsplan d.d. 24.01.2017;
Gelet op het bodemattest;
Gelet op het ontwerp van akte;
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, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de
Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia
Vandeven, Ilse De Kée, Maria Adriaensen

Besluit: met algemene stemmen
Het ontwerp van akte voor de kosteloze overdracht van de wegenis verkaveling Elisabethlaan,
3070 Kortenberg, met een gemeten oppervlakte van 39 a 00 ca, gekend ten kadaster onder sectie A
210 a, tussen Interleuven en de gemeente Kortenberg, wordt goedgekeurd.
De voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris worden gemachtigd om namens de
gemeente de akte te ondertekenen.
Het ontwerp van akte maakt integraal deel uit van dit besluit.
575.41

12.

Stedenbouwkundige vergunning wegenis- en rioleringswerken Sterrebeeksesteenweg:
goedkeuring wegenis – kennisname resultaat openbaar onderzoek

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 06.03.2017 waarin het ontwerp, de
opdrachtdocumenten, de gunningswijze en de raming van het project ‘Wegenis- en rioleringswerken
Sterrebeeksesteenweg’ werden goedgekeurd;
Gelet op de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning B.KO/2017/040 voor de uitvoering van deze
werken, ingediend door Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar onder de naam ‘Project 23.24 3Kortenberg - Optimalisatie 93281: aanleg gescheiden stelsel in Sterrebeeksesteenweg’;
Overwegende dat een openbaar onderzoek georganiseerd werd vanaf 2 mei 2017 tot en met
31 mei 2017;
Gelet op het proces verbaal van opening van openbaar onderzoek;
Overwegende dat er geen enkel bezwaarschrift werd ingediend;
Gelet op het proces verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek;
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, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de
Casteele, Melody Debaetselier, Tom Jespers, Silke Cuypers, Marinus van Greuningen, Adelia
Vandeven, Ilse De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
De gemeenteraad keurt de wegeniswerken die voorzien zijn in het kader van de aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning B.KO/2017/040 goed.
De gemeenteraad neemt er kennis van dat tijdens het openbaar onderzoek m.b.t. dit dossier geen
bezwaarschriften werden ingediend.
865.1

13.

Varia: kennisname briefwisseling

De leden van de gemeenteraad nemen kennis van:
a) de brief van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, d.d. 19.06.2017 met referentie
taes1+217<24> gericht aan ieder CD&V-gemeenteraadslid per Dr. A. Thienpont, betreffende
burgemeester Christian Taes, vertrouwensstemming
b) de brief van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, d.d. 23.06.2017 met referentie
taes1+217<24> gericht aan ieder CD&V-gemeenteraadslid per Dr. A. Thienpont, betreffende
burgemeester Christian Taes, medeplichtigheid bouwmisdrijf Ludo Huygens, vertrouwensstemming
c) de brief van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, d.d. 26.06.2017 met referentie
taes235 gericht aan ieder CD&V-gemeenteraadslid van Kortenberg pa Dr. A. Thienpont, betreffende

bouwmisdrijf Ludo Huygens, andere ernstige criminele feiten door burgemeester Christian Taes, uw
medeplichtigheid aan het bouwmisdrijf van Ludo Huygens
d) de brief van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, d.d. 03.07.2017 met referentie
taes1+206 gericht aan ieder CD&V-gemeenteraadslid Kortenberg pr Dr. A. Thienpont, betreffende
Burgemeester Christian Taes, vertrouwensstemming
e) de brief van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, d.d. 26.06.2017 met referentie
taes235 gericht aan ieder CD&V-gemeenteraadslid van Kortenberg pa Dr. A. Thienpont, betreffende
bouwmisdrijf Ludo Huygens, andere ernstige criminele feiten door burgemeester Christian Taes, uw
medeplichtigheid aan het bouwmisdrijf van Ludo Huygens
f) de brief van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, d.d. 30.07.2017 met referentie
taes240 gericht aan ieder CD&V-gemeenteraadslid van Kortenberg pr Dr. A. Thienpont, betreffende
Burgemeester Christian Taes, vertrouwensstemming
g) de brief van Victor Soens, Acacialaan 4A, 1853 Grimbergen d.d. 27.07.2017>03.08.2017 met
referentie taes 327 gericht aan alle CD&V-gemeenteraadsleden van Kortenberg pr Dr. A. Thienpont
betreffende uw kortgeding zonder machtiging
h) de brief van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, d.d. 15.07.2017 met referentie
29/luvomo+190 gericht aan gemeenteraadsleden CD&V pr. Dr. A. Thienpont exclusief burgemeester
Christian Taes, vierde minnelijke schikking bouwmisdrijf door de heer Ludo Huygens, gekend
decretale verantwoordelijkheid van ‘elkeen’
505.5

In uitvoering van art. 22 van het Gemeentedecreet werden volgende punten toegevoegd aan de agenda:
punt 13/1 op vraag van Stef Ryckmans namens de Open Vld-fractie
punt 13/2 op vraag van Marinus van Greuningen namens de KNV-fractie

13/1. Parkeervakken Minneveldstraat
Wegens vele vragen vanuit bewoners zelf, wil de fractie graag weten of het probleem van overdreven
snelheid wel kan opgelost worden door het invoeren van parkeervakken, gezien overdag de meeste
parkeerplaatsen niet bezet zijn. Bovendien vraagt men om in het oog te houden dat er geen
parkeermogelijkheden sneuvelen. Daarenboven wil men weten waarom er geen snelheidsregistraties
worden voorzien in de betreffende straat, om later eventueel over te gaan naar snelheidscontroles en
op die manier op te treden tegen overtredingen in de straat. Men wil weten of een wegvernauwing ter
hoogte van parking De Venkel werd onderzocht als optie. Hoe dan ook pleit men voor een
proefopstelling om later opnieuw te evalueren. Tot slot wil men vragen om een infomoment in te
richten voor de inwoners van de Minneveldstraat, alvorens over te gaan tot een definitieve oplossing.
De burgemeester antwoordt dat, wanneer een straat wordt heringericht het altijd de bedoeling is van
het bestuur om het comfort en de veiligheid van zowel omwonenden als passanten te verbeteren.
We hebben er bij dergelijke verbeteringswerken uiteraard geen enkel belang bij om onze inwoners om
één of andere reden ongelukkig te maken. We leveren bij infrastructuurwerken integendeel zware
inspanningen om rekening te houden met opmerkingen van de omwonenden en om de positie van de
zwakste weggebruikers (met name fietsers, voetgangers) te versterken. In de Minneveldstraat heeft
het gemeentebestuur de voorbije jaren, tegen luidruchtige kritiek van sommige andere inwoners in,
fors geïnvesteerd om het sluipverkeer gericht en op maat aan te pakken. Dat was een klacht van vele,
vele jaren en het resultaat van die aanpak is spectaculair. Recent werd de hele straat bovendien
grondig heraangelegd en werd in de mate van het mogelijke bij die aanleg rekening gehouden met de
wensen van de bewoners.
Wat het al dan niet voorzien van parkeervakken betreft, is er een kleine voorgeschiedenis, die
interessant kan zijn voor leden van de gemeenteraad die misschien niet tot in het laatste detail met het
dossier vertrouwd zijn.

Van bij de eerste informatievergadering over de mogelijke plaatsing van een ANPR-camera om het
sluipverkeer in de Minneveldstraat te weren, op 17 september 2015, werd door inwoners van de
Minneveldstraat zélf een oplossing gevraagd voor het parkeerprobleem, voornamelijk in het ‘eerste’
gedeelte van de straat, nl. vanaf het kruispunt met de Karterstraat/Kiewitstraat/Brouwerijstraat. Op het
mobiliteitsoverleg van 5 oktober 2015 (dat is een driewekelijkse overlegvergadering waarop naast de
burgemeester en de schepen van openbare werken ook de politiediensten, de verkeersconsulent van
HERKO, onze eigen mobiliteitsambtenaar, het diensthoofd van grondgebiedszaken en soms ook het
diensthoofd van de gemeentelijke werkplaatsen aanwezig zijn) werd, op vraag van die inwoners,
beslist om een enquête te houden bij de huisnummers 1 tot en met 22, waar het knelpunt zich
situeerde. Het resultaat van die enquête was onbetwistbaar: slechts één inwoner ging niet akkoord met
het aanbrengen van parkeervakken in dat eerste gedeelte van de Minneveldstraat.
Op een nieuwe bewonersvergadering over de infrastructuurwerken in de Minneveldstraat op 8
september 2016, kwam het parkeerprobleem opnieuw ter sprake en werd ook aandacht gevraagd voor
de onoverzichtelijke parkeersituatie in de flauwe bocht, verderop in de straat. Op die infovergadering
werd bevestigd dat parkeervakken zouden worden aangeduid en dat het gemeentebestuur in de mate
van het mogelijke rekening zou houden met opmerkingen van de omwonenden. De doelstelling werd
daar herhaald om bij het afbakenen van de parkeervakken zo veel mogelijk parkeerplaatsen te
behouden.
Onze mobiliteitsdienst oordeelde, mede op basis van meldingen die daarover werden gedaan, dat om
een vlotte en veilige doorstroming te verzekeren tussen de nummers 97 tot 133, het aangewezen was
om ook daar met parkeervakken te werken, zodat er op dat tracé invoegmogelijkheden zouden worden
voorzien om bij tegenliggend verkeer uit te wijken.
Op het einde van de Minneveldstraat, waar de ANPR-camera staat, is een verplichte organisatie van
het parkeren noodzakelijk, om te garanderen dat het niet-vergunde verkeer tijdens de ochtendspits
nauwkeurig kan worden geregistreerd. Het heeft immers geen zin om een camera te installeren en
vervolgens toe te staan dat bestel- of vrachtwagens het bereik van de camera beperken of onmogelijk
maken.
Daarom nam de mobiliteitsdienst het initiatief om parkeervakken over de hele straat te traceren, met
de bedoeling het verkeer over het hele tracé veilig en vlot te laten doorstromen en daarbij een zo groot
mogelijk aantal parkeerplaatsen te voorzien.
Tot op vandaag zijn er van de 127 woningen in de Minneveldstraat 26 opmerkingen van inwoners
gekomen om aanpassingen aan de getraceerde parkeervakken te vragen of om te melden dat men
liever geen parkeervakken heeft. Vijf (5) van die opmerkingen staan nog open ter discussie. De rest
van de knelpunten werd aangepast aan de wensen van de inwoners.
Nu signaleert de Open Vld-fractie dat alleen in het eerste gedeelte van de Minneveldstraat een enquête
werd gehouden over het instellen van parkeervakken. In het andere gedeelte gebeurde dat inderdaad
niet. De Open Vld-fractie vraagt om een nieuwe bewonersvergadering te organiseren om de mening
van de overige inwoners te vragen.
Ons antwoord is dat we op onze brief in verband met de introductie van parkeervakken, die begin juni
aan alle inwoners werd bedeeld, 26 reacties hebben gekregen, waarbij er in 21 gevallen kon worden
ingegaan op de suggesties en opmerkingen van de omwonenden. Dat lijkt ons een goede illustratie van
het feit dat we zo veel mogelijk rekening houden met de wensen en de inbreng van onze inwoners. We
gaan ervan uit dat mensen die niet gereageerd hebben op de brief van het gemeentebestuur, of die
suggesties hadden waarmee effectief rekening werd gehouden, het systeem van parkeervakken op z’n
minst een kans willen geven. Het college stelt daarom voor om de parkeervakken te schilderen,
waarbij we maximaal rekening houden met de wensen en opmerkingen van de omwonenden. Mocht
het nodig blijken, dan willen we binnen een jaar de straat nog eens bevragen en nagaan welke
aanpassingen wenselijk zijn. Hou er alleszins rekening mee dat inzake mobiliteit élke maatregel die
de gewone routine doorkruist, voor weerstand en ergernis zorgt, ook wanneer nadien blijkt dat die
maatregel nodig en terecht was.
Wat het vermoeden van ‘overdreven snelheid’ betreft: dat zullen we door onze politiediensten
objectief in kaart laten brengen door middel van een anonieme verkeersregistratie. Sinds het invoeren
van het ANPR-regime hebben we daarover geen klachten meer ontvangen. Het is dus nuttig om
hierover objectieve gegevens te verzamelen. Mocht zich op dat vlak een probleem voordoen, dan

zullen hier – zoals op alle andere plaatsen waar dat objectief wordt vastgesteld – snelheidscontroles
worden uitgevoerd.

13/2. Infrastructuurwerken in de Vogelenzangstraat
De KNV-Fractie heeft enkele vragen met betrekking tot de infrastructuurwerken in de
Vogelenzangstraat. Men wil weten hoe het komt dat de werken reeds op 28 augustus gestart zijn,
terwijl niet alle gronden tot openbaar domein behoren. Men wil weten welke wetgeving de start van de
werken toelaat en welke procedure hierbij van toepassing is. Bovendien vraagt men of de werken
zullen gestopt worden als blijkt dat de werken niet in regel zijn. Tot slot wil men weten welke tijdslijn
het bestuur ambieert met betrekking tot de verwerving van de gronden via notariële akte.
De schepen van Openbare Werken antwoordt dat reeds 39 eigenaren akkoord zijn gegaan tot een
grondafstand, hiervan zijn de compromissen reeds getekend bij de notaris. Vier eigenaars gaan niet
akkoord. De notaris is momenteel druk bezig met het opstellen van de notariële aktes en zal de huidige
eigenaars vervolgens uitnodigen voor het ondertekenen van de aktes. De notaris wenst elk van de 39
dossiers af te handelen met de nodige aandacht. Een exacte timing kan notaris hiervoor niet geven, het
opstellen van 39 aktes vereist immers heel wat opzoekingswerk.
Gezien de werken in de Vogelenzangstraat de aanvoer van nutsdiensten voorzien, is er geen
stedenbouwkundige vergunning vereist voor het starten van de werken.
Wat betreft de eigenaars die geen grondafstand gedaan hebben, ter hoogte van deze woningen zal er
een ‘brugje’ gemaakt worden in de leiding en zal deze aan de andere kant van de straat worden gelegd.
De gemeente neemt de meerkosten die dat met zich meebrengt op zich.

14.

Verslag

Gezien er geen opmerkingen werden gemaakt over de notulen van de vergadering van de
gemeenteraad van 26.06.2017, worden deze notulen conform art. 16 van het huishoudelijk reglement,
als goedgekeurd beschouwd.
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secretaris
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voorzitter

