ZITTING VAN 2 OKTOBER 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, Ilse De Kée, Maria Adriaensen, raadsleden; Paul Lebrun, secretaris.

Raadsleden Ann Van de Casteele en Jana Nevens laten zich verontschuldigen.

AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.

Eedaflegging gemeentesecretaris
HerKo - ontslag lid politieraad en opvolging van rechtswege: kennisname
Kerkfabriek Sint-Amandus Erps: budgetwijziging I 2017
Kerkfabrieken: budgetten 2018
Kasuitgaven: besluit over de voorwaarden waarbinnen personeelsleden kunnen aangesteld
worden als houder van een kasprovisie
6.
Kasontvangsten: vaststelling voorwaarden waaronder personeelsleden van de gemeente kunnen
worden belast met de inning van geringe dagontvangsten
7.
Kennisgeving financieel resultaat 2016 VERA – autonoom provinciebedrijf
8.
De Watergroep: overname drinkwatervoorziening
9.
Principieel akkoord met betrekking tot aanstelling van IGO als organisator van het WijkWerken
10. Toetreding raamcontract autonoom provinciebedrijf VERA m.b.t. informaticamateriaal
11. Aankoop bestelwagen chassis-cabine: goedkeuring raming, bestek en gunningswijze
12. Aankoop compacte tractor: goedkeuring raming, bestek en gunningswijze
13. Overname wegenis met infrastructuur verkaveling Den Tomme – gedeelte Vloetgrachtstraat
14. Grondinneming Gansheidestraat, verkaveling Vrebos – Vrebos
15. Varia: kennisname briefwisseling
15/1. Wespelaarbroek
15/2. Populierenlaan
15/3. Bareel
15/4. Aan de slag met Jeugdmonitor in Kortenberg
15/5. Vuilnisbak speelpleintje Erps-Kwerps en inventaris vuilnisbakken
15/6. Stand van zaken onderhoud Craenenplein
15/7. Stand van zaken accommodatieplan
15/8. Gemeentelijke communicatie naar aanleiding van fietsdiefstallen
15/9. Stand van zaken luchthaven
15/10. Wespelaarbroek
16. Verslag

Er wordt 1 minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van Julia De Coster, die vorige week zondag
overleed. Julia De Coster zetelde voor de Kortenbergse christendemocraten onafgebroken in de
gemeenteraad sinds juni 1991. Voordien was ze gedurende twee jaar lid van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn. In de periode 1995-2000 was ze schepen van burgerlijke stand, sociale
zaken, gezin, tewerkstelling, ontwikkelingssamenwerking, emancipatie en senioren. Tijdens de
bestuursperiode 2007-2012 was ze fractieleider van de CD&V-fractie. Vorig jaar nog legde ze de eed
af als lid van de politieraad van de politiezone HERKO. Julia De Coster had de op één na langste staat
van dienst in de huidige gemeenteraad. Ze zal door alle collega’s worden gemist.

OPENBARE ZITTING

1.

Eedaflegging gemeentesecretaris

De gemeenteraad,
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing nr. 25 d.d. 26 juni 2017 waarbij mevr. Leen Ceuppens wonende
te Leuven, Spaanse Kroonlaan 39 werd benoemd tot statutair gemeentesecretaris op proef met ingang
van 01 januari 2018;
Gelet op artikel 77 van het Gemeentedecreet;
Stelt vast:
Artikel 1: Mevrouw Leen Ceuppens, wonende te 3000 Leuven, Spaanse Kroonlaan 29 legt in openbare
zitting in handen van de burgemeester-voorzitter van de gemeenteraad de decretale eed af, namelijk:
“Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen”.
Er wordt van de eedaflegging een afzonderlijk proces-verbaal opgesteld.
Artikel 2: Mevrouw Leen Ceuppens treedt derhalve in functie als gemeentesecretaris op
01 januari 2018.
397.2

2.

HerKo - ontslag lid politieraad en opvolging van rechtswege: kennisname

De gemeenteraad,
Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet en de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad
van de leden van de politieraad;
Gelet op de omzendbrief van 23 november 2012 betreffende de verkiezing en installatie van de
politieraadsleden;
Overwegende dat de leden van de politieraad werden aangesteld door de gemeenteraad op
2 januari 2013;
Gelet op het besluit van 24 januari 2013 van de deputatie van Vlaams-Brabant waarbij de verkiezing
van de leden van de politieraad te Kortenberg geldig werd verklaard;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 7 december 2015 houdende de aanstelling van de heer
Roger Broos als effectief lid van de politieraad;
Gelet op het schrijven van de heer Roger Broos d.d. 4 augustus 2017 waarin hij zijn ontslag aanbiedt
als lid van de politieraad;
Overwegende dat bij de aanstelling van de heer Roger Broos als effectief lid van de politieraad de heer
Marinus van Greuningen als opvolger werd verkozen;
Overwegende dat de heer Marinus van Greuningen per e-mail d.d. 1 september 2017 heeft meegedeeld
dat hij het mandaat wenst op te nemen;
Overwegende dat de heer Marinus van Greuningen nog steeds voldoet aan de vereisten van
verkiesbaarheid;
Overwegende dat de heer Marinus van Greuningen verklaart zich niet te bevinden in één van de
gevallen van onverenigbaarheid bepaald in artikel 15 van de wet van 07 december 1998 tot organisatie
van een geïntegreerde politiedienst;
Besluit:

Kennis te nemen van het ontslag van de heer Roger Broos als politieraadslid en van de opvolging van
rechtswege door de heer Marinus van Greuningen.
Een afschrift van dit besluit wordt in dubbel exemplaar naar de bestendige deputatie verzonden.
580.81

3.

Kerkfabriek Sint-Amandus Erps: budgetwijziging I 2017

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 (Eredienstendecreet) betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse regering betreffende 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-2007/01 van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op de nieuwsbrief van 28 juli 2008 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur VlaamsBrabant betreffende de nieuwe regelgeving voor de boekhouding en enkele aandachtspunten voor het
budget 2009;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 03.10.2016 houdende goedkeuring budgetten 2017 van
de kerkfabrieken;
Gelet op de voorgelegde budgetwijziging I dienstjaar 2017 van de kerkfabriek Sint-Amandus Erps met
toelichting, ontvangen op 29.05.2017;
Gelet op het overleg dat hierover werd gevoerd tussen het Centraal Kerkbestuur Kortenberg en het
college van burgemeester en schepenen in vergadering van 13.07.2017;
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, 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, Ilse
De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de budgetwijziging I 2017 van de kerkfabriek Sint-Amandus
Erps zoals deze werd ingediend op 29.05.2017 en besproken in vergadering op 13.07.2017.
De gemeentelijke toelage bedraagt € 4845 zijnde het restbedrag voor de verschillende
investeringsprojecten van de kerkraad Sint-Amandus Erps voorzien in het meerjarenplan 2014-2019.
185.3

4.

Kerkfabrieken: budgetten 2018

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 (Eredienstendecreet) betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van 13 oktober 2006 van de Vlaamse regering houdende het algemeen reglement
op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de
erkende erediensten en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2014 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 10 maart 2014 houdende goedkeuring van de
meerjarenplannen 2014-2019 van de vijf kerkfabrieken;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 05.01.2015 houdende goedkeuring budgetten 2015 en
actualisatie van de meerjarenplannen van de kerkfabrieken;
Gelet op de voorgelegde budgetten 2018 van de vijf kerkfabrieken (Kortenberg, Everberg, Erps,
Kwerps en Meerbeek), ontvangen op 13.09.2017;
Gelet op het overleg dat hierover werd gevoerd tussen het Centraal Kerkbestuur Kortenberg en het
college van burgemeester en schepenen in vergadering van 13.07.2017;
Gelet op het gunstig advies van het aartsbisdom Mechelen-Brussel over de budgetten 2018 van de vijf
kerkfabrieken, overgemaakt aan het gemeentebestuur op 13.09.2017;
Gelet op het 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, Ilse
De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
De budgetten 2018 van de kerkfabrieken Onze-Lieve-Vrouw Kortenberg, Sint-Martinus Everberg,
Sint-Amandus Erps, Sint-Pieter Kwerps en Sint-Antonius Meerbeek worden goedgekeurd.
Bovengenoemde goedkeuring impliceert volgende gemeentelijke toelagen voor 2018:
- exploitatietoelagen 2018:
- Kortenberg:
€0
- Erps:
€0
- Kwerps:
€ 4921,17
- Everberg:
€ 7546,61
- Meerbeek:
€ 11539,56
- investeringstoelagen 2018: - Kortenberg:
- Erps:
- Kwerps:
- Everberg:
- Meerbeek:

€0
€0
€0
€0
€0

185.3:471

5.

Kasuitgaven: besluit over de voorwaarden waarbinnen personeelsleden kunnen aangesteld
worden als houder van een kasprovisie

De raad,
Gelet op artikel 162, §1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op artikel 162, § 2 en §4 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op hoofdstuk 4.3.3.4 "De uitgaven met onmiddellijke betaling" van omzendbrief ABB 2006/19
van 1 december 2006;
Gelet op hoofdstuk 3.4.1 "Kasverrichtingen" van omzendbrief ABB 2009/02 van 5 juni 2009;
Overwegende dat de gemeenteraad de voorwaarden moet vastleggen waarbinnen personeelsleden van
de gemeente door de gemeentesecretaris kunnen worden aangesteld als houder van een kasprovisie;
Gelet op het besluit nr. 4 d.d. 06 oktober 2008 van de gemeenteraad houdende delegatie voor inning
van geringe dagontvangsten – huishoudelijk reglement;
Overwegende dat door de invoering van de snelbalie en de themabalies en de gewijzigde
werkmethodiek een aanpassing van de huidige regeling van de inning van geringe dagontvangsten
noodzakelijk is;

Overwegende dat ook het begrip 'personeelslid' wordt verruimd tot de monitoren die door het college
van burgemeester en schepenen worden aangesteld voor de begeleiding van de speelpleinwerking en
uitstappen, e.d.m.;
Overwegende dat dit besluit de mogelijkheid biedt om ook chartale betalingen te doen met een
bankkaart. Deze betalingswijze heeft als voordeel dat de provisie beter beveiligd is tegen diefstal en
verlies en dat ze een groter gebruiksgemak biedt;
Overwegende dat alle toelatingen best in één raadsbesluit worden vastgelegd;
Gelet op de uitslag van de steming 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, Ilse
De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Het besluit over de voorwaarden waarbinnen personeelsleden kunnen aangesteld worden als
houder van een kasprovisie wordt als volgt goedgekeurd:
HOOFDSTUK I. PRINCIPE, OMVANG EN AANWENDING VAN EEN PROVISIE
Artikel 1:
Na voorafgaandelijk advies van de financieel beheerder kan de gemeentesecretaris kasprovisies aan
personeelsleden toekennen voor de betaling van geringe exploitatie-uitgaven van het dagelijks bestuur
die zonder uitstel of onmiddellijk moeten worden gedaan voor de goede werking van de dienst.
Betalingen uit een provisie zijn alleen mogelijk voor uitgaven die niet de normale uitgavenprocedure
volgen, maar onmiddellijk na het werk, de levering of de dienst vereffend moeten worden.
De provisie wordt bij secretarisbesluit toegekend aan nominatief aangeduide personeelsleden.
De personeelsleden aan wie een provisie wordt toegekend, worden 'provisiehouder' genoemd.
Artikel 2:
De monitoren die door het college van burgemeester en schepenen worden aangesteld voor de
begeleiding van de speelpleinwerking en van de trektochten worden beschouwd als personeelsleden
van het gemeentebestuur.
Artikel 3:
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen tijdelijke provisies en permanente provisies.
• De tijdelijke provisies worden onder de hierboven vermelde voorwaarden ter beschikking
gesteld n.a.v. één welbepaalde activiteit, al dan niet meerdaags.
• De permanente provisies worden onder de hierboven vermelde voorwaarden ter beschikking
gesteld ter dekking van onvoorzienbare geringe exploitatiekosten van dagelijks bestuur, met
een driemaandelijkse periodieke afrekening.
Artikel 4:
Het bedrag van de tijdelijke kasprovisie kan maximum 1500 euro per provisiehouder bedragen.
Het bedrag van de permanente kasprovisie kan maximum 500 euro per provisiehouder bedragen.
Na ontvangst van het secretarisbesluit stelt de boekhouder van de financiële dienst het bedrag van de
provisie in chartaal geld beschikbaar aan de provisiehouder. Het ontvangstbewijs wordt door de
boekhouder bewaard.
HOOFDSTUK II. VERANTWOORDELIJKHEID, BEWIJS VAN UITGAVEN EN AANZUIVEREN
PROVISIE
Artikel 5:
De provisiehouder is persoonlijk verantwoordelijk voor het beheer van de toegekende provisie.

Artikel 6:
De provisiehouder schrijft alle gedane uitgaven in een staat van uitgaven met vermelding van datum,
bedrag en aard en bewaart de bewijsstukken.
Artikel 7: tijdelijke provisie
§1. Binnen de 2 maanden na het einde van de activiteit bezorgt de houder van een tijdelijke provisie
het saldo, zijn staat van uitgaven en daarbij horende bewijsstukken aan de boekhouder van de
financiële dienst.
§2. De boekhouder verifieert of de staat van uitgaven overeenstemt met de erbij horende
bewijsstukken en controleert de bewijsstukken.
§3. Bij aanvaarding na verificatie en controle van de uitgaven geeft de boekhouder een
ontvangstbewijs aan de provisiehouder.
Artikel 8: permanente provisie
§1. Indien de provisiehouder na gedane uitgave(n) zijn permanente provisie wil aanzuiveren, dan
wendt hij zich met zijn staat van uitgaven en daarbij horende bewijsstukken tot de boekhouder van de
financiële dienst. De aanzuivering van de provisie moet minstens éénmaal voor het einde van elk
kwartaal gebeuren.
§2. De boekhouder verifieert of de staat van uitgaven overeenstemt met de erbij horende
bewijsstukken en controleert de bewijsstukken.
§3. Bij aanvaarding na verificatie en controle van de uitgaven geeft de boekhouder het bedrag van
deze verantwoorde uitgaven in chartaal geld en tegen ontvangstbewijs aan de provisiehouder.
Uitgaven worden door de boekhouder niet aanvaard indien zij niet conform de definitie zijn, zoals
bepaald in artikel 1.
Artikel 9:
De boekhouder rapporteert elke onregelmatigheid onmiddellijk aan de gemeentesecretaris en aan de
financieel beheerder.
HOOFDSTUK III. BEROEPSPROCEDURE NIET-AANVAARDE UITGAVEN
Artikel 10:
§1. Indien bepaalde gedane uitgaven van de provisiehouder niet worden aanvaard door de boekhouder,
stelt de boekhouder een verslag op ter motivering van deze niet-aanvaarde uitgaven en bezorgt hij dit
aan de provisiehouder. Deze provisiehouder noteert zijn opmerkingen en bezorgt het verslag
vervolgens aan de gemeentesecretaris, die een beslissing neemt over de al dan niet aanvaarding van de
gedane uitgaven. Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de boekhouder en aan de
provisiehouder.
§5 De provisiehouder kan tegen de beslissing van niet-aanvaarding door de gemeentesecretaris beroep
aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen, binnen een termijn van 10 kalenderdagen,
te rekenen vanaf de beslissing van de gemeentesecretaris.
HOOFDSTUK IV. VERWERKING IN DE BOEKHOUDING
Artikel 11:
De boekhouder doet de boekhoudkundige verwerking van de op provisie gedane uitgaven op basis van
de uitgavenstaat en de daarbij horende bewijsstukken. Een kopie van het ontvangstbewijs afgeleverd
aan de provisiehouder wordt aan de stukken toegevoegd.

HOOFDSTUK V. BEEINDIGING PROVISIEBEHEER
Artikel 12:
§1 Het beheer van een permanente provisie door een provisiehouder wordt beëindigd door:
• eenzijdige beslissing door de gemeentesecretaris;
• uitdiensttreding door de provisiehouder;
• verandering van dienst door de provisiehouder.
§2. De provisiehouder zuivert zijn provisie aan zoals bepaald in artikel 8, binnen een termijn van tien
kalenderdagen na de datum van de beslissingen zoals vermeld in §1.
HOOFDSTUK VI. INWERKINGTREDING
Artikel 13:
Dit besluit treedt in werking op 2 oktober 2017.
473.22

6.

Kasontvangsten: vaststelling voorwaarden waaronder personeelsleden van de gemeente kunnen
worden belast met de inning van geringe dagontvangsten

De raad,
Gelet op de artikelen 162 en163 van het gemeentedecreet;
Gelet op hoofdstuk 4.3.3.3 “De inningen volgens de gewone procedure” van de omzendbrief ABB
2006/19 d.d. 1 december 2006 van de Vlaamse minister van binnenlands bestuur, stedenbeleid, wonen
en inburgering;
Overwegende dat de gemeenteraad het kader moet vastleggen waarbinnen personeelsleden van de
gemeente kunnen worden belast met de inning van geringe dagontvangsten;
Gelet op het besluit nr. 4 d.d. 06 oktober 2008 van de gemeenteraad;
Overwegende dat door de invoering van de snelbalie en de themabalies en de gewijzigde
werkmethodiek een aanpassing van de huidige regeling van de inning van geringe dagontvangsten
noodzakelijk is.
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, Ilse
De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Na voorafgaandelijk advies van de financieel beheerder, kan de gemeentesecretaris binnen
de volgende voorwaarden de inning van geringe dagontvangsten opdragen aan personeelsleden van de
gemeente afkomstig van:

belasting- en/of retributiereglementen en ontvangsten die geen uitgaande factuur als basis
hebben

verschuldigde bijdragen voor gemeentelijke organisaties

door de gemeente geleverde prestaties
Artikel 2: Als geringe dagontvangsten worden beschouwd: de geringe, afzonderlijke ontvangsten
waarbij de inning samenvalt met de vaststelling van het invorderingsrecht.
Artikel 3: De ambtenaren belast met de inning van de geringe dagontvangsten staan in voor het
kasnazicht, de verantwoordingsstukken en de sleutel van de kluis of de geldkoffer.

Artikel 4: De gemeentesecretaris kan, na voorafgaandelijk advies van de financieel beheerder, een
kasprovisie toekennen binnen de voorwaarden vastgelegd door de gemeenteraad.
Artikel 5: Deze beslissing te onderwerpen aan het algemeen toezicht.
484.04

7.

Kennisgeving financieel resultaat 2016 VERA – autonoom provinciebedrijf

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
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 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, Oud-Heverlee, Overijse, Tervuren, Kraainem] en [Kortenberg] en het autonoom
provinciebedrijf VERA wordt goedgekeurd;
Besluit:
De gemeenteraad neemt kennis van het financieel resultaat van VERA voor het jaar 2016:

Consultancy
Service Desk
Beheersbijdrage
Totaal

Inkomsten
325 360,27
22 680,00
40 078,47
388 118,74

Kosten
325 360,27
22 680,00
40 078,47
388 118,74

Budget
315 384,00
27 000,00
24 577,00
366 961,00

Verschil B/A
-9 976,27
4 320,00
-15 501,47
-21 157,74

419,00
2 860,66
3 718,24
551,74
110,00
157,79

11 366,00
900,00
2 390,00
6 000,00
555,00
1 000,00
160,00

-1 134,00
481,00
-470,66
2 281,76
3,26
890,00
2,21

361,00

-4 321,57

Werkingskosten
Bijdrage
Drukwerken
Topdesk
Erelonen BTW advies
Boekhouding Software
Diverse kosten
Bankkosten
Over te dragen
opbrengsten

12 500,00

4 682,57

Ontvangen Voorschotten (21% fact
K3&K4)
281.03

65 630,68

8.

De Watergroep: overname drinkwatervoorziening

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 juni 2015 om uit te treden uit Vivaqua;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2017 tot goedkeuring van de bindende
intentieverklaring met betrekking tot de uittreding uit Vivaqua en herbevestiging van de beslissing tot
uittreding, met inachtneming van 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
(inzonderheid voor zover van toepassing de waternetten) (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);
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 juni 2017 om I.W.V.B. te verzoeken over te gaan
tot vervroegde ontbinding, en dit uiterlijk tegen 31 december 2017;
Overwegende dat de gemeente Kortenberg, na de ontbinding van I.W.V.B., een nieuw systeem van
waterbedeling dient te kiezen voor een beperkt gedeelte van haar grondgebied (dat voorheen werd
bediend door I.W.V.B.) en waarbij deze erin bestaat dat zij zich daarvoor zal aansluiten bij een
bestaande waterbedelingsmaatschappij;
Gelet op de infovergadering georganiseerd door gemeente Sint-Pieters-Leeuw van 2 juni 2017 waarop
afgevaardigden van bestaande waterbedelingsmaatschappijen Farys en De Watergroep aanwezig
waren;
Overwegende dat de gemeente voor het grootste deel van haar grondgebied reeds is aangesloten bij De
Watergroep voor de drinkwatervoorziening en dat het - voor zover dit als wenselijk zou zijn - zowel
procedureel als inhoudelijk-operationeel onmogelijk is om deze aansluiting bij De Watergroep op
korte of middellange termijn te beëindigen;
Gelet op het schrijven van de gemeente Kortenberg van 15 juni 2017 aan Farys waarbij deze op
formele wijze in kennis werd gesteld van de intentie van de gemeente om, inzonderheid omwille van
rationalisatie van het beheer van de drinkwatervoorziening op haar grondgebied, dan ook gesprekken
aan te knopen met De Watergroep aangaande de uitbreiding van de aansluiting bij deze
waterbedelingsmaatschappij voor de delen van het grondgebied die ingevolge de ontbinding van
I.W.V.B. zullen vrijkomen, en waarbij aan Farys de mogelijkheid werd geboden om uiterlijk 23 juni
2017 omstreeks 17u haar opmerkingen kenbaar te maken aan de gemeente;
Overwegende dat Farys bij brief van 22 juni 2017 haar opmerkingen aan gemeente Kortenberg heeft
meegedeeld en hierin heeft bevestigd dat het inderdaad van goed bestuur zou getuigen indien
Kortenberg ingevolge de ontbinding en vereffening van I.W.V.B. zou besluiten om voor het hele
grondgebied bij één enkele drinkwatermaatschappij aan te sluiten;
Overwegende dat Farys – hoewel daartoe uitdrukkelijk uitgenodigd – in de andere gemeente(n) die
zich in een gelijkaardige situatie als Kortenberg bevinden (dus waar De Watergroep reeds voorzag in
de drinkwatervoorziening voor het grootste deel van het grondgebied) evenmin een voorstel heeft
uitgebracht voor de overname van de bediening van het drinkwaternet dat momenteel via I.W.V.B.
gebeurt. Zulks bevestigt dat de gewenste harmonisatie voor het gehele grondgebied via de aansluiting
bij de drinkwatermaatschappij die de overige delen van de gemeente bedient niet alleen getuigt van
goed bestuur maar ook operationeel, technisch en financieel zinvol is en het vanuit dat perspectief ook
niet interessant is voor andere maatschappijen om slechts een beperkt gedeelte van het grondgebied te
blijven bedienen;
Overwegende dat De Watergroep een voorlopig en definitief voorstel heeft overgemaakt aan de
gemeente Kortenberg;
Overwegende dat de gemeente Kortenberg na de beoordeling ervan heeft vastgesteld dat De
Watergroep een voor haar aanvaardbaar bod heeft ingediend;
Overwegende dat de in het bod vastgestelde voorwaarden en prijzen aanleunen bij hetgeen reeds geldt
voor de waterbedeling door De Watergroep voor het merendeel van het grondgebied van de gemeente;
Overwegende dat De Watergroep geen voorwaarde stelt dat zowel de distributie- als
saneringsactiviteiten samen moeten worden ondergebracht;
Overwegende dat De Watergroep in het algemeen reeds veel ervaring heeft opgebouwd op gebied van
waterdistributie en zij reeds een groot aandeel aan gemeenten op dat vlak bedient;

Overwegende dat slechts voor een beperkt gedeelte van het grondgebied van de gemeente Kortenberg
een overname dient te gebeuren en de gemeente voor het overige ook al door De Watergroep wordt
bediend zodat de uitbreiding van de aansluiting leidt tot een organisatorische vereenvoudiging en
harmonisatie;
Overwegende dat op de coördinatievergaderingen met de gemeente De Watergroep nu al
vertegenwoordigd is en door voor één operator te kiezen er slechts één aanspreekpunt is wat de
contacten verbetert;
Overwegende dat het vanuit technisch-operationeel oogpunt bovendien een logische en aangewezen
stap is om bij slechts één waterbedelingsmaatschappij aan te sluiten, inzonderheid degene die het
merendeel van het grondgebied reeds van waterbedeling voorziet en daarenboven ook nog eens
bijzondere interesse vertoont in de overname van het resterende gedeelte van het net;
Overwegende dat de drinkwaternetten van De Watergroep nu reeds deels verbonden zijn met het
drinkwaternet in Kortenberg en er in geval van problemen met de bevoorrading kan overgeschakeld
worden van de levering door Vivaqua naar een levering vanuit de eigen productie van De Watergroep,
wat zeer belangrijk is voor de leveringszekerheid voor Kortenberg;
Overwegende dat De Watergroep de volgende jaren naar een verdubbeling gaat van het budget voor de
vernieuwing van leidingen en er voldoende budget voorzien is om, bij wegenwerken, de
drinkwaterleidingen te verplaatsen en te renoveren op kosten van De Watergroep;
Overwegende dat de gemeente Kortenberg nu reeds aandeelhouder is van De Watergroep, en er in
casu geen sprake is van toetreding tot De Watergroep, doch wel tot het bijnemen van aandelen door de
inbreng van een bijkomend aantal aftakkingen;
Gelet op het decreet van 28 juni 1983, meer bepaald artikel 15, 1°, houdende oprichting van de
instelling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, dat bepaalt dat de Watergroep een
waterdienst van een gemeente of een vereniging van gemeenten, in zijn geheel of gedeeltelijk, kan
overnemen;
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, Ilse
De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeente Kortenberg beslist om ingevolge de ontbinding en vereffening van I.W.V.B.
in te gaan op het definitieve bod van De Watergroep cvba, gelegen Vooruitgangsstraat 189 te 1030
Brussel, en zich derhalve voor de waterbedeling op het betreffende deel van haar grondgebied uiterlijk
op 01.01.2018, zoals reeds het geval is voor het overige deel van haar grondgebied, aan te sluiten bij
De Watergroep.
Artikel 2: De gemeente Kortenberg beslist eveneens om ingevolge de ontbinding en vereffening van
I.W.V.B. en in het licht van de intentieverklaring over te gaan tot een inbreng van activa in natura ,
inzonderheid de waternetten, het meubilair, rollend materieel, gebouwen e.a. in De Watergroep, in ruil
voor nieuwe aandelen en een betaling in cash, zoals vermeld in het definitieve bod van De
Watergroep.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van deze
beslissingen vermeld onder artikel 1 en artikel 2 en wordt derhalve voor zover als nodig ook
gemachtigd om de ter zake vereiste beslissingen te treffen en tot het sluiten van de vereiste
overeenkomsten over te gaan.
182.372

9.

Principieel akkoord met betrekking tot aanstelling van IGO als organisator van het WijkWerken

Gelet op het ontwerpdecreet ‘Wijk-Werken’, goedgekeurd door Vlaamse Regering d.d. 28/04/2017;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering omtrent ‘Wijk-Werken’ d.d. 13/06/2017;
Gelet op de statuten van IGO;
Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Overwegende dat instappen in het systeem ‘Wijk-Werken’, zoals het op heden voorligt, geen extra
kosten met zich meebrengt voor iedere individuele gemeente;
Overwegende dat IGO de meest geschikte keuze blijkt om de organisatie van Wijk-Werken op te
nemen, en dit om :
- een regio-dekkende oplossing te bieden aan wie gebruik maakt van het bestaande PWA-systeem, als
klant of als medewerker en zo versnippering tegen te gaan
-optimaal gebruik te maken van het door VDAB ter beschikking gestelde personeel
-extra personeel te kunnen aanwerven om in te zetten op de kwaliteit van de dienstverlening, zowel
naar de werkzoekende als naar de gebruiker/klant. Daarvoor kan gebruik gemaakt worden van de extra
inkomsten die gegenereerd worden bij de ontvangst van ‘Wijk-Werk’-cheques, rekening houdende
met een voldoende grote veiligheidsmarge;
Overwegende dat bij de huidige organisatie van PWA er al regionaal wordt samengewerkt;
Overwegende dat de huidige PWA-beambten reeds werken voor verschillende gemeentes. De kans is
reëel dat de huidige PWA-beambten ook de nieuwe ter beschikking gestelde ‘Wijk-Werk’-ambtenaren
worden. VDAB organiseert momenteel een interne bevraging daaromtrent;
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, Ilse
De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad stemt principieel in met het voorstel om in te stappen in het nieuwe ‘WijkWerken’ stelsel.
Artikel 2: De gemeenteraad stemt principieel in met het voorstel om ‘Wijk-Werken’ regionaal te
organiseren, op niveau van de intergemeentelijke vereniging IGO div waarvan ze vennoot is.
Artikel 3: Het college van burgemeester en schepenen wordt gemandateerd om de details van het
akkoord verder uit te werken.
Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen houdt zich het recht voor om zelf te beslissen
over activiteiten die ze via het ‘Wijk-Werken’ wil toelaten op haar grondgebied.
621.36

10.

Toetreding raamcontract autonoom provinciebedrijf VERA m.b.t. informaticamateriaal

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;
Het bestek als onderhandelingsprocedure met bekendmaking met de beschrijving
“RAAMOVEREENKOMST ICT MATERIAAL 2017/012” voor de overheidsopdracht voor
leveringen gepubliceerd is in het bulletin der aanbestedingen op 22 februari 2017 onder nummer:
“BE001 - BDA nummer: 2017-505567” en Europees op 22 februari 2017 onder het nummer “2017/S
039-071763”.
gelet op het feit dat VERA in de aankondiging en in het lastenboek volgende beschrijving heeft
gedaan: APB VERA Steunpunt e-government als opdrachtencentrale ;
Overwegende dat het voorwerp van deze opdracht een raamovereenkomst is met één of meerdere
partijen voor verschillende besturen voor de aankoop van ICT Materiaal voor een periode van 3 jaar
met een mogelijke stilzwijgende verlenging van 1 jaar:
Overwegende dat een werkgroep van afgevaardigden van de lokale besturen mee de inhoud bepaalt en
voorwaarden van het bestek en ook de analyse, evaluatie en de gunning zal doen;
Overwegende dat in toepassing van artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 betreffende de
overheidsopdrachten,VERA Autonoom Provinciebedrijf zal optreden als opdrachtencentrale in die zin
dat ze overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten
plaatst die bestemd zijn voor :
-Lokale overheden (gemeentebesturen, OCMW’s, gemeentescholen, brandweerdiensten
(hulpverleningszones), politiezones, culturele centra, gemeenschapscentra, bibliotheken, autonome
gemeentebedrijven, intercommunales, interlokale vereningen, VZW’s,… niet limitatieve lijst) 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, STAD, Hageland, Luchthaven, Groene Rand, Brabantse Kouters, Lambiek, ADD-ICT) 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.)
- Leden van de interlokale vereniging IT-punt. VERA (Autonoom provinciebedrijf)
- Het raamcontract kan ook aangeboden worden aan de personeelsleden van de reeds vermeldde
besturen in het kader van een pc-privé concept. Het geïnteresseerd lokaal bestuur zal de facturatie
laten verlopen tussen personeelslid en geselecteerde leverancier(s);
Plaats van dienstverlening: Bij de verschillende lokale overheden in de provincie Vlaams-Brabant;
Overwegende dat de leveringsadressen elke gemeentelijke entiteit (gemeentebesturen, OCMW’s,
gemeentelijke vzw’s, AGB’s, …) van deze steden en gemeenten kunnen zijn.
Conform de bepalingen van het bestek werden de volgende percelen toegewezen aan:
- Perceel 1: Levering van PC's en schermen en eventuele opties:
ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt

-

Perceel 2: Levering van Windows laptops en varianten (hybride - laptop/tablet, ultrabook) en
eventuele opties:
ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt
- Perceel 3: Levering van Android tablets en eventuele opties:
ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt
- Perceel 4: Levering van IOS tablets en eventuele opties:
ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt
- Perceel 5: Levering en installatie van presentatie materiaal (grote touch screens, beamers,
interactieve borden) en eventuele opties:
IT-1, Steenkaaistraat 14 te 9200 Dendermonde
- Perceel 6: Levering van Thin Clients en eventuele opties:
ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt
- Perceel 7: Levering van klein ICT materiaal:
ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt
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 ICT MATERIAAL 2017/012”
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 9 afgevaardigden van de lokale
besturen de analyse heeft gemaakt en de leveranciers geselecteerd die de interessantste aanbieding ICT
materiaal heeft tegen de beste prijs, kwaliteit en service, op alle hierbij betrokken gebieden.
overwegende dat het bestek en de evaluaties gebeurde onder toezicht en met medewerking van een
werkgroep van 9 openbare besturen en VERA. Deze werkgroep kwam tot stand na een projectselectie;
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 & bij eventuele bestellingen steeds zal rekening houden met de budgettaire
voorschriften en mogelijkheden;
Overwegende dat de overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 36 maanden met ingang op
2 augustus 2017 vermeld in de schriftelijke toewijzingsbrief.
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, Ilse
De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad neemt hierbij kennis dat de opdracht “RAAMOVEREENKOMST ICT
MATERIAAL 2017/012” via VERA als opdrachtencentrale voor lokale overheden in de provincie
Vlaams-Brabant werd toegewezen aan:
- Perceel 1: Levering van PC's en schermen en eventuele opties:
ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt
- Perceel 2: Levering van Windows laptops en varianten (hybride - laptop/tablet, ultrabook) en
eventuele opties:
ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt
- Perceel 3: Levering van Android tablets en eventuele opties:
ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt
- Perceel 4: Levering van IOS tablets en eventuele opties:
ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt

-

-

Perceel 5: Levering en installatie van presentatie materiaal (grote touch screens, beamers,
interactieve borden) en eventuele opties:
IT-1, Steenkaaistraat 14 te 9200 Dendermonde
Perceel 6: Levering van Thin Clients en eventuele opties:
ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt
Perceel 7: Levering van klein ICT materiaal:
ARP NV, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt

Artikel 2: De gemeente beslist om toe te treden tot de raamovereenkomst ICT Materiaal via VERA als
opdrachtencentrale
Artikel 3: De looptijd van het raamcontract van de opdracht in artikel 1 bedraagt 48 maanden met
ingang op 2 augustus 2017 vermeld in de schriftelijke toewijzingsbrief.
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 van eventuele
bestellingen.en zal hierbij steeds rekening houden met budgettaire voorschriften en mogelijkheden.
281.03

11.

Aankoop bestelwagen chassis-cabine: 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 deze aankoop noodzakelijk is ter vervanging van een voertuig welk in dienst is sinds
24/04/1997;
Overwegende dat de uitgave geraamd wordt op € 45.000, btw inbegrepen;
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 er een bestek werd opgemaakt door de Uitvoeringsdiensten;
Overwegende dat het past om prijs te vragen om dit voertuig aan te kopen;
Overwegende dat het nodige krediet voorzien is op: art. 1419/001/007/002/011 (020020/24300000);
Gelet op het visum nr. 2017/103 d.d. 15.09.2017 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, Myriam
Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, René De Becker, Melody Debaetselier, Tom Jespers,
Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée, Maria Adriaensen
- stemmen voor: Mia Vandervelde, Mia Brumagne, Silke Cuypers
Besluit: met 19 ja-stemmen en 3 onthoudingen
Artikel 1: Het bestek voor aankoop van de bestelwagen chassis-cabine wordt goedgekeurd.
Artikel 2: De uitgave wordt geraamd op € 45.000, BTW inbegrepen, en is voorzien op:
Actie 1419/001/007/002/011 met registratiesleutel 020020/24300000.
Artikel 3: De opdracht zal na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gegund
worden.

282.1

12.

Aankoop compacte tractor: 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 deze aankoop noodzakelijk is ter vervanging van de tractor op het kerkhof van ErpsKwerps welke in dienst is sinds 13/08/1973;
Overwegende dat de uitgave geraamd wordt op € 80.000, btw inbegrepen;
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 er een bestek werd opgemaakt door de Uitvoeringsdiensten;
Overwegende dat het past om prijs te vragen om de compacte tractor aan te kopen;
Overwegende dat het nodige krediet voorzien is op: art. 1419/001/007/002/011 (0680/24300000);
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, Ilse
De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Het bestek voor aankoop van de compacte tractor wordt goedgekeurd.
Artikel 2: De uitgave wordt geraamd op € 80.000, BTW inbegrepen, en is voorzien op:
Actie 1419/001/007/002/011 met registratiesleutel 0680/24300000.
Artikel 3: De opdracht zal na onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gegund
worden.
282.1

13.

Overname wegenis met infrastructuur verkaveling Den Tomme – gedeelte Vloetgrachtstraat

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

Gelet op het proces-verbaal van meting, opgesteld door het studiebureau Quadrant, Dorpsstraat 202,
3078 Kortenberg;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 7 november 2016 waarbij enkele ontwerpakten voor
overname wegenis met infrastructuur in de Vloetgrachtstraat werden goedgekeurd;
Overwegende dat in de ontwerpakten voor overname wegenis met infrastructuur Vloetgrachtstraat nog
enkele aanpassingen dienen te gebeuren;
Overwegende dat volgende eigenaars akkoord kunnen gaan met de gratis grondafstand in de
Vloetgrachtstraat, nl. de eigenaars van inname 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8.
- de heer en mevrouw Mels-Dierckx, Vloetgrachtstraat 1, 3078 Meerbeek voor perceel afdeling 3,
sectie C nr. 295x (deel) met een oppervlakte van 1a 36ca;
- mevrouw Verschoote Suzanne, Krokussenlaan 26, 1070 Anderlecht voor perceel afdeling 3, sectie C
nr. 295l3 (deel) met een oppervlakte van 1a 82ca;
- de heer en mevrouw Leysens-Gautiers, Vloetgrachtstraat 7, 3078 Meerbeek voor perceel afdeling 3,
sectie C nr. 295a2 (deel) met een oppervlakte van 1a 51ca;
- de heer en mevrouw Wilgain-Beauwin, Gelukzaligheidslaan 30, 1140 Evere voor perceel afdeling 3,
sectie C nr. 295y2 (deel) met een oppervlakte van 2a 18ca;
- de heer en mevrouw Venderickx-Miseur, Vloetgrachtstraat 13, 3078 Meerbeek voor perceel afdeling
3, sectie C nr. 295 e (deel) met een oppervlakte van 1a 10ca;
- de heer en mevrouw Janssens-Meerts, Vloetgrachtstraat 15, 3078 Meerbeek voor perceel afdeling 3,
sectie C nr. 299/f3 (deel) met een oppervlakte van 54ca en voor perceel afdeling 3, sectie C nr. 299a3
(deel) met een oppervlakte van 01a;
- de heer en mevrouw Eeckhout-De Ryck, Tiendagwandlaan 52, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe voor
perceel afdeling 3, sectie C nr. 299h2 met een oppervlakte van 1a 01ca;
Gelet op de individuele uittreksels uit de kadastrale legger, de bodemattesten en de hypothecaire
getuigschriften;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, 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, Ilse
De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
De wegbedding, met aangelegde infrastructuur zoals weergegeven als inneming 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8
op het proces-verbaal van opmeting in de Vloetgrachtstraat, wordt voor openbaar nut kosteloos
overgenomen door de gemeente Kortenberg om verworven te worden in het openbaar domein.
De over te nemen oppervlaktes bedragen respectievelijk 1a 36ca, 1a 82ca, 1a 51ca, 2a 18ca, 1a 10ca,
54ca, 01a en 1a 01ca.
De notariële akte wordt door de gemeente ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de
gemeentesecretaris.
575.41

14.

Grondinneming Gansheidestraat, verkaveling Vrebos – Vrebos

Overwegende dat er een verkavelingsaanvraag werd ingediend door de heer en mevrouw Vrebos –
Vrebos, Gansheidestraat 27 te 3078 Kortenberg;
Gelet op de verkavelingsvergunning V.ME/16/17, afgeleverd door het college van burgemeester en
schepenen op 24 februari 2017;
Overwegende dat in de verkavelingsvergunning o.a. de voorwaarde werd opgenomen dat er een
voetpad van 1meter40 dient voorzien te worden over de volledige breedte van de percelen en ook een
zone van 0meter45 voor een onverharde strook tussen het voetpad en de afscheiding van de eigendom;

Overwegende dat het voetpad en de onverharde strook kosteloos dient afgestaan te worden aan de
gemeente Kortenberg;
Gelet op het opmetingsplan d.d. 23.05.2017, opgesteld door Benny Theyssens landmeter te
Kortenberg (Meerbeek) handelend voor rekening van het studieburo Quadrant te Kortenberg, waarvan
49 ca van het perceel sectie B nrs. 122/D (deel) en 122/E (deel) gratis zal afgestaan worden aan de
gemeente Kortenberg voor inlijving in het openbaar domein;
Overwegende dat het voetpad werd aangelegd zoals voorgeschreven;
Gelet op het proces-verbaal van voorlopige oplevering, d.d. 10.05.2017, goedgekeurd door het
schepencollege van 12.05.2017;
Overwegende dat hiervoor een notariële akte zal opgesteld en ondertekend worden;
Gelet op het hypothecair getuigschrift;
Gelet op het bodemattest;
Gelet op de ontwerpakte;
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, Ilse
De Kée, Maria Adriaensen
Besluit: met algemene stemmen
Door de heer en mevrouw Vrebos – Vrebos, Gansheidestraat 27 te 3078 Kortenberg (Meerbeek) wordt
ter hoogte van hun eigendom, sectie B nrs. 122/D (deel) en 122/E (deel) een strookje grond van 49 ca
gratis aan de gemeente Kortenberg afgestaan om in te lijven in het openbaar domein.
Eventuele kosten verbonden aan dit dossier zijn ten laste van de verkavelaar.
De notariële akte wordt namens de gemeente Kortenberg ondertekend door de voorzitter van de
gemeenteraad, bijgestaan door de secretaris.
874.23

15.

Varia: kennisname briefwisseling

De leden van de gemeenteraad nemen kennis van de brief van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853
Grimbergen, d.d. 06.08.2017, toegekomen in het Administratief Centrum op 25.08.2017, met
referentie taes1/247 gericht aan ieder CD&V gemeenteraadslid pr Dr. A. Thienpont, betreffende
burgemeester Chris Taes, vertrouwensstemming gemeenteraad
505.5

In uitvoering van art. 22 van het Gemeentedecreet werden volgende punten toegevoegd aan de agenda:
punten 15/1 t.e.m. 15/3 op vraag van Marinus van Greuningen namens de KNV-fractie
punten 15/4 t.e.m. 15/10 op vraag van Mia Vandervelde namens de Groen-fractie

Met algemene stemmen wordt beslist om de punten 15/1, 15/2 en 15/10 samen te behandelen.

15/1.

Wespelaarbroek

In de pers was er de laatste dagen veel te doen over een, eventueel, nieuw mega bouwproject in de
Wespelaarbroek. Een project dat niet echt op zijn plaats lijkt in deze kalme wijk.

Daarom wordt er gevraagd hoe dit project technisch onderbouwd is, of er al studies, rapporten en/of
adviezen voor handen zijn met betrekking tot de impact die dit gaat hebben op de woonomgeving en
de woonkwaliteit van de omwonenden.
Ook wil men weten of er bij dit eventuele bouwproject rekening wordt gehouden met de impact op de
mobiliteit van de omgeving en of dit project de reden is dat de gemeente de verbreding van de
Vierhuizenstraat wil doordrukken om hiermee ook het project Wespelaarbroek mogelijk te maken.
Tenslotte vraagt men of het bestuur met het project Wespelaarbroek rekening heeft gehouden met de
woonbehoefte in Kortenberg en de eventuele impact op de al aan hun maximum zittende scholen in
Kortenberg.
15/2.

Populierenlaan

Er wordt gevraagd of er plannen zijn om het bos in de Populierenlaan om te vormen tot een park en of
dit park dan ten laste zal komen van de gemeente.
15/10. Wespelaarbroek
Vanwege enige commotie die ontstaan is in de pers bij de toekomstige bewoners/huidige
buurtbewoners van het Wespelarenbroek wordt aan de schepen toelichting gevraagd.
De schepen van Ruimtelijke Ordening antwoordt dat er momenteel een openbaar onderzoek loopt
(t.e.m. 10 oktober 2017) voor het bouwen van 3 appartementen met 47 woonentiteiten, een
ondergrondse parking met 74 staanplaatsen en een fietsenberging. Tevens bevat deze aanvraag ook de
(her)inrichting van 2 parkgebieden van 2 ha met trage verbindingen en een open bufferbekken, met de
vraag van de projectontwikkelaar om deze op te nemen in het openbaar domein.
Verschillende adviezen zijn aangevraagd en zullen na het afsluiten van het openbaar onderzoek door
de dienst Ruimtelijke Ordening verzameld en gebundeld worden. Daarna volgt de beoordeling.
Het is dus van belang dat iedereen zijn suggesties, bezwaren en opmerkingen formuleert en kenbaar
maakt, aldus de burgemeester.
De schepen voegt hieraan toe dat het bestuur in dit dossier noch bouwheer noch aanvrager is en dat bij
het beoordelen van bouwprojecten zoals deze niet enkel de stedenbouwkundige regels afgetoetst
worden maar ook verschillende andere aspecten zoals o.m. de mobiliteit en de waterhuishouding.
Dit gemeentebestuur wil helemaal niets doordrukken, de verbreding van de Vierhuizenstraat kadert in
het aanleggen van voetpaden en het verkeersveiliger maken van de omgeving voor de zachte
weggebruiker. Het rooilijnplan van de Vierhuizenstraat dateert al van veel langer dan het project dat
vandaag in openbaar onderzoek is en staat daar los van.
In ieder geval zullen alle voorgeschreven procedures gerespecteerd worden en zal aan de ontwikkelaar
gevraagd worden om de buurtbewoners op een degelijke manier te informeren.

15/3.

Bareel

Er wordt gevraagd of het klopt dat het openbaar domein rond de appartementen op de oude Rijkswacht
site (Bareel) onderhouden worden door de gemeente en dat daardoor de gemeenschappelijke kosten
voor de eigenaars relatief laag zijn.
De schepen van Ruimtelijke Ordening antwoordt dat er nog geen akkoord of akte is die de overname
van de wegenis of de overdracht van 20 parkeerplaatsen naar het openbaar domein regelt. Evenmin is
het gemeentebestuur ervan op de hoogte wat de gemeenschappelijke kosten zouden zijn die door de
eigenaars van residentie de Bareel dienen gedragen te worden.

15/4.

Aan de slag met Jeugdmonitor in Kortenberg

Voor de zomer gebeurde de grote Kortenberg-enquête door chartergroep. Dit wordt een heel goed
initiatief gevonden dat inzet op participatie en men is dan ook benieuwd naar de resultaten die
binnenkort worden bekend gemaakt. Jammer genoeg was het bereik van jongeren tegenvallend (Zo
postte de Jeugddienst op hun Facebookpagina dat de Kortenbergse jeugd (15-25 jaar)
ondervertegenwoordigd is in de bevraging).
De vraagsteller vindt het belangrijk dat alle groepen hun zeg kunnen doen over het publieke leven en
het beleid in Kortenberg. De enquête was niet specifiek op maat van kinderen en jongeren
geformuleerd. Het is moeilijk om met een algemene enquête alle doelgroepen te bereiken.
Een handig instrument om toch ook de visie van kinderen en jongeren te verzamelen is de zopas
gelanceerde jeugdmonitor. Het is een tool voor lokale besturen, ontwikkeld door het Agentschap
Binnenlands bestuur en de Afdeling Jeugd, die gratis beschikbaar is. De jeugdmonitor is er voor drie
verschillende leeftijdsgroepen, namelijk kinderen en tieners vanaf het derde leerjaar tot en met het
tweede middelbaar. Er zijn vragenlijsten rond drie thema’s die over verschillende beleidsdomeinen
gaan zoals mobiliteit, welzijn, sport, onderwijs en ruimtelijke ordening. Het instrument kan ingezet
worden om een bepaald thema in een bepaalde deelgemeente of bij een bepaalde leeftijdsgroep te
bevragen. Met de resultaten van bevragingen kan Kortenberg aan de slag om de gemeente
kindvriendelijker te maken. Het lijkt iets waarbij de jeugdraad zeker een rol kan spelen, bijvoorbeeld
om de bevragingen te begeleiden. Er wordt gevraagd of de jeugdmonitor in Kortenberg zal gebruikt
worden.
De schepen van Jeugd antwoordt dat het bereik van jongeren in de enquête initieel inderdaad
ontoereikend was.
Begin juni stelde de Charterstuurgroep op basis van de bevolkingscijfers vast dat de doelgroepen
15–25 jaar en +65 ondervertegenwoordigd waren bij de ingevulde enquêtes.
Op basis van deze conclusies werd dan een oproep gelanceerd op 19 juni 2017 waarbij enkel op deze
leeftijdsgroepen werd gefocust. Dit is het bewuste facebookbericht van de jeugdraad waarnaar
verwezen wordt.
Er is hier via contactpersonen binnen de jongerendoelgroep gewerkt om op een efficiëntere wijze deze
mensen te motiveren de enquête in te vullen. Het betreft de volgende kanalen: jeugdraad en
monitorenwerking Alles Kids. Bovendien werd aan de chartergroep en de enquêteurs gevraagd zich te
focussen op +65 jaar gezien ook deze groep ondervertegenwoordigd was. De mensen in deze
leeftijdsgroep werden persoonlijk aangesproken.
Op basis van de oproep kon er vastgesteld worden dat het aantal ingevulde enquêtes sterk gestegen
was van 5 op twee dagen naar 25 op twee dagen. De enquête sloot uiteindelijk af op 30 juni 2017.
Beide doelgroepen hebben bij analyse en verwerking van de cijfers door Double You research geen
correctie op de weging gekregen wegens representatief. Bij verdere analyse zijn er slechts twee
correcties op de weging gebeurd (ondervertegenwoordigd/oververtegenwoordigd).
Welke groepen dat dit zijn en hoe dat in elkaar zit wordt uitgebreid belicht op de presentatie van de
cijfers op 3 oktober 2017, maar er kan met zekerheid gesteld worden dat de steekproef representatief is
naar leeftijd, geslacht en deelgemeente.
De ‘jeugd’ heeft wel degelijk in groten getale deelgenomen aan de Kortenberg-enquête en hun aandeel
wordt zonder correctie als ‘representatief’ beschouwd voor hun leeftijdsgroep.
Wat de jeugdmonitor betreft, dit is inderdaad recent gelanceerd en kan een absoluut waardevol
instrument zijn om, in dit geval de jeugd, te bevragen naar wat bij hen leeft en wat ze belangrijk
vinden.
De jeugdmonitor is een online bevragingstool die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt van alle
Vlaamse steden en gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)).
Met de tool kunnen groepen kinderen en tieners vanaf het derde leerjaar tot en met het tweede
middelbaar bevraagd worden over hoe zij wonen en leven in hun buurt, stad of gemeente ervaren.
De tool is opgebouwd rond drie thema’s: ‘Spelen, buiten zijn, dingen doen met je vrienden’, ‘Iets doen
voor andere mensen, zorgen voor mijn buurt’ en ‘Mijn school en hobby’s’. Steden, gemeenten en de
VGC kunnen zelf kiezen over welk thema ze een bevraging willen opzetten.
Maar zoals gezegd had het bestuur reeds lang geopteerd om de hele bevolking te bevragen via de grote
Kortenberg-enquête.

Of en hoe de jeugdmonitor nog zal gebruikt worden moet nog besproken worden binnen de dienst
Jeugd en de jeugdraad. Het kan eventueel een instrument zijn om aandachtspunten te weten te komen
voor het beleid voor een volgende legislatuur.

15/5.

Vuilnisbak speelpleintje Erps-Kwerps en inventaris vuilnisbakken

Vanaf 18 september 2017 was het de handhavingsweek tegen sluikstorten. Een heel goed initiatief!
Sluikstorten en zwerfvuil kan niet. Wel vraagt men zich af waarom er momenteel een vuilnisbak
ontbreekt aan het speelpleintje aan de voetbal van Erps. (foto werd bijgevoegd). Dit is een
drukbezochte plaats. Daarom wil men weten hoe het komt dat dit ontbreekt en wanneer het wordt
teruggeplaatst.
Daarnaast wordt opgemerkt dat de gemeente bezig is met de vuilnisbakken te inventariseren en wordt
er gevraagd hoever men hier mee staat en wat de volgende stappen zijn na het opmaken van dit plan.
De schepen van Ruimtelijke Ordening antwoordt dat de vuilnisbak waarvan sprake reeds 1 jaar
geleden bewust werd weggenomen waardoor er nu 5 i.p.v. 6 vuilnisbakken beschikbaar zijn aan de
ingangen van de speelpleinen. Dit is een maatregel die het bestuur neemt wanneer er te veel misbruik
wordt gemaakt van vuilnisbakken en/of wanneer deze aanleiding geven tot sluikstort. Het deponeren
van eigen huisvuil zal niet meer getolereerd worden.
Voor wat betreft de inventarisatie licht de schepen van Afvalbeleid toe dat er in Kortenberg
184 vuilnisbakken in kaart werden gebracht met nummer en foto en waarvan ook de vullingsgraad
werd nagezien. Deze werden opgenomen in het evaluatie- en registratiesysteem van OVAM.
Uit deze inventarisatie bleek dat er 16 altijd, 6 regelmatig, en de overige soms, problemen gaven. De
schepen van Ruimtelijke Ordening voegt hieraan toe dat het zelfs in 72 % van de gevallen
huishoudelijk afval betreft. Deze monitoring zal worden verdergezet want er is ook een vermoeden dat
dit misbruik seizoensgebonden is.
Het bestuur heeft besloten, wanneer het misbruik te groot wordt, dat er eerst een waarschuwingsbord
wordt bevestigd aan de vuilnisbak en daarna, wanneer de situatie niet verbetert, dat deze wordt
weggenomen. Een andere maatregel kan ook zijn om de bakken te vervangen door een nieuwere versie
met kleinere vulopening maar dit dient systematisch te gebeuren vanwege de hoge kostprijs van
dergelijke vuilnisbakken.

15/6.

Stand van zaken onderhoud Craenenplein

Op de gemeenteraad van juni 2017 werd de toestand op het Craenenplein aangekaart (veel onkruid,
slordige indruk, …). Het college was in onderhandeling met Elk zijn Huis over wie verantwoordelijk
is voor dat onderhoud. Men wil dan ook weten of dit ondertussen al duidelijk is.
De schepen van Ruimtelijke Ordening antwoordt dat er met de verantwoordelijke van Elk zijn Huis
contacten zijn geweest over de vele problemen. Volgens hem is dit een continue bezorgdheid van Elk
zijn Huis waarvoor reeds diverse acties werden ondernomen. Toch wordt er niet in geslaagd om de
bewoners mee te krijgen. Soms speelt de taalbarrière een rol maar sommigen zijn gewoon hardleers,
ondanks de regelmatige infosessies die door Elk zijn Huis georganiseerd worden, aldus de schepen
van Afvalbeleid, die zelf deel uitmaakt van het bestuur van Elk zijn Huis.
Het princiep dat ieder voor zijn eigen deur dient te vegen geldt hier ook en de Proper Kortenberg ploeg
onderhoudt het openbaar domein, maar voor privédomein is dat niet toegelaten.

15/7.

Stand van zaken accommodatieflat

Er wordt gevraagd of er nog bepaalde evoluties te melden zijn (bib in kerk? Kunstgras op het
voetbalplein van Kortenberg? Afbraak van de sporthal in Erps-Kwerps?).

De schepen van Vrije Tijd antwoordt dat wat de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Kortenberg betreft het
college ervan overtuigd blijft dat een gedeeltelijke herbestemming van deze kerk als bibliotheek de
beste keuze is. Het college is momenteel op zoek naar de juiste partner om een ‘bibliotheek van de
toekomst’ te concretiseren in een gedeelte van deze kerk. Er hebben in dat verband al informele
gesprekken plaatsgevonden maar er is nog geen officiële beslissing genomen.
Het schepencollege vindt het negatief advies van de bibliotheekcommissie in die zin jammer omdat ze
hoofdzakelijk gebaseerd is op de huidige werking van de bibliotheek op haar huidige locatie en dat er
te weinig is nagedacht over wat een bibliotheek in pakweg 2025 zou kunnen of moeten zijn ongeacht
de locatie. Al van voor de voorstelling van de haalbaarheidsstudie heerst er het misverstand alsof het
de bedoeling zou zijn van het bestuur om stoffige boekenrekken in een donker kerkgebouw te willen
plaatsen. Dat misverstand moet absoluut de wereld uit. Het schepencollege wil van het kerkgebouw,
dat toch een zekere historische waarde heeft, een mooie plek van ontmoeting en kennis maken.
Wat het kunstgrasveld in Kortenberg betreft doet Aquafin momenteel metingen om de grondwatertafel
op site Colomba de komende winter op te volgen. Het college wacht de resultaten van die metingen af.
Na de winter (januari-februari) zullen die gekend zijn zodat deze informatie ook kan opgenomen
worden in het bestek. De dienst Grondgebiedszaken acht het haalbaar om het administratieve dossier
af te ronden in het voorjaar van 2018 zodat de uitvoering, die 6 à 8 weken in beslag zal nemen, kan
voorzien worden in de periode mei-juni-juli 2018, zoals gepland was.
De afbraak van de sporthal van Erps-Kwerps is pas gepland wanneer er een alternatief is voor de
sportfunctie én voor de gemeenschapsfunctie die de polyvalente zaal nu heeft. Er moeten nog heel wat
stappen gezet worden, te beginnen op het vlak van ruimtelijke ordening, vooraleer er van een afbraak
sprake kan zijn. Er zal over de toekomst van de sporthal zeker overleg gepleegd worden met het
verenigingsleven en de gebruikers.
Waar niet naar gevraagd werd was de stand van zaken over het ontmoetingscentrum Berkenhof.
Omdat dat dossier in de heel nabije toekomst zal gerealiseerd worden wil de schepen toch meegeven
dat het bestek voor het einde van 2017 aan de gemeenteraad zal voorgelegd worden. Afbraak van het
oude gedeelte is voorzien voor januari 2018.

15/8.

Gemeentelijke communicatie naar aanleiding van fietsdiefstallen.

De melding werd ontvangen van diefstal van fietsonderdelen (zadels, fietsentassen, …) in de
fietsenstalling aan het station van Kortenberg. Uit informele informatie van de politie blijkt dat zij hier
weet van hebben maar blijkbaar wordt er door de benadeelden te weinig aangifte gedaan. Het zou goed
zijn als mensen wel aangifte doen omdat de politie dan camerabeelden kan opvragen. Het lijkt een
goed idee om dit in Zoeklicht te vermelden.
De burgemeester antwoordt dat fietsdiefstallen of diefstallen van fietsonderdelen voor de betrokken
inwoners inderdaad bijzonder ergerlijk, kostelijk en vervelend zijn. Sinds het ophangen van camera’s
aan de fietsenstallingen bij het station van Kortenberg, is het aantal meldingen weliswaar spectaculair
gedaald, maar elke diefstal is er één te veel.
Op de recentste vergadering van het politiecollege van HERKO – dat was op donderdag 21 september
jl. – kwam dit thema niet voor het eerst aan bod en besliste het politiecollege om een brief te sturen
naar de CEO van de NMBS om bijkomende camera’s te vragen voor het gedeelte van de
fietsenstalling dat aan het station van Kortenberg nog niet elektronisch bewaakt wordt én voor de
fietsenstallingen aan het station van Erps-Kwerps, waar momenteel nog geen camera’s hangen.
Voordien had het politiecollege sinds 2015 al vijf maal bij de bevoegde minister (Bellot) en bij zijn
administratie aangedrongen op die camera’s, maar nooit antwoord gekregen op de verstuurde brieven
en e-mails.
Op dat politiecollege van 21 september 2017 werden van de preventieambtenaar ook de cijfers i.v.m.
de fietsdiefstallen van vorig jaar ontvangen. In 2016 waren er 36 geregistreerde fietsdiefstallen in de
stationsomgeving van Kortenberg: 25% langs de kant van de Engerstraat en 75% langs de kant van het
Stationsplein. Merkwaardig daarbij is dat liefst 92% van de fietsdiefstallen werd gepleegd op plekken
die door camera’s bewaakt worden.

Eveneens in 2016 werden 15 fietsdiefstallen geregistreerd in de stationsomgeving van Erps-Kwerps.
Zoals eerder vermeld, is daar geen camerabewaking en werd dit reeds voor een 6e keer gevraagd.
Voor 2017 zijn de cijfers de volgende (tot 21/09): 3 meldingen aan het station van Kortenberg en
1 melding aan het station van Erps-Kwerps. Dat is alleszins een bemoedigende evolutie, gesteld dat de
meeste diefstallen daadwerkelijk worden aangegeven, wat echter twijfelachtig is.
Wat het rapporteren van diefstal van fietsonderdelen betreft, zijn de cijfers nog een flink stuk kleiner:
in de laatste vijf jaar werd bij de politie slechts driemaal aangifte gedaan van gestolen fietsonderdelen:
1 in 2012 en 2 in 2017. Dat fenomeen is bij de politiezone dus niet gekend als een ‘probleem’ of een
‘plaag’.
Via de sociale media heeft HERKO het voorbije jaar reeds 7 maal de aandacht gevestigd op het
fenomeen van de fietsdiefstallen en op de mogelijkheid om deze aan te geven. Maar het is geen slecht
idee om in Zoeklicht een artikel te schrijven ten behoeve van fietsers die hun ijzeren ros stallen in een
camerabewaakte zone, zodat nadien desgevallend beelden kunnen worden opgevraagd om de dieven te
identificeren. Dat zal één van de volgende maanden gebeuren.
Intussen blijft het bestuur met HERKO ook aandringen op camera’s voor de fietsen aan het station van
Erps-Kwerps.

15/9.

Stand van zaken luchthaven

Er wordt gevraagd of er nog nieuwe feiten te melden zijn met betrekking tot mogelijke verlenging van
25L (cfr. Blog van de burgemeester op 20 september 2017 m.b.t. tot uitspraak van Franstalige
Rechtbank van eerste aanleg in Brussel van 20 juli 2017).
De burgemeester antwoordt ten eerste dat er door de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel
inderdaad een vonnis is uitgesproken dat voor onze regio van groot belang is en waarover in de media
niet uitgebreid werd gerapporteerd.
Er waren bij die rechtbank drie vorderingen ingediend door een aantal Brusselse instanties: m.n. de
verlenging van de strengere normen voor de ‘nachtvluchten’ van 18.00u tot 7.00u (nu is dat van
23.00u tot 6.00u), het schrappen van de zgn. Kanaalroute boven het centrum en het noorden van
Brussel en het verscherpen van de ‘bocht naar links’ voor het oosten van Brussel.
Deze vorderingen waren erop gericht om het bestaande onevenwicht in de verdeling van de
geluidslast, waarbij Vlaams-Brabant nu reeds ruim 80% van de lawaaihinder over zich krijgt, nog
verder te versterken.
De Brusselse rechter ging niet in op de verlenging van de nachtperiode.
Wat de vluchten over de Kanaalroute en het oosten van Brussel betreft, oordeelde de rechter dat de
schendingen van de Brusselse geluidsnormen moeten stoppen. Hij stelde federaal minister van
Mobiliteit François Bellot voor de keuze: ofwel het vonnis naar de letter uitvoeren en concreet
aangeven welke operationele instructies hij daartoe zal geven – wat de facto inhoudt dat lawaaierige
vliegtuigen boven Vlaams-Brabant en niet boven Brussel moeten vliegen – ofwel formeel motiveren
waarom geen maatregelen in die zin kunnen worden genomen. Die keuze moet binnen de vier
maanden worden gemaakt.
Op vrijdag 1 september jl. besliste de federale regering niet in beroep te gaan tegen het vonnis van de
Brusselse rechtbank. Dat betekent dat de wekker effectief afloopt op 20 november a.s. en dat minister
Bellot dus een keuze moét maken …
Voor het Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant, waarin alle Vlaams-Brabantse burgemeesters en
het provinciebestuur vertegenwoordigd zijn, is het duidelijk dat er geen sprake kan van zijn om het
bestaande onevenwicht in de verdeling van de lawaaihinder verder scheef te trekken in het nadeel van
de inwoners van Vlaams-Brabant.
Er moet integendeel dringend een samenwerkingsakkoord tot stand komen tussen de federale overheid
en de gewestregeringen om een stabiel en rechtszeker kader vast te leggen dat een billijke spreiding
van de lasten garandeert. Dat samenwerkingsakkoord moet de basis vormen voor een federale
vliegwet.
Het Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant heeft daarom een brief geschreven naar federaal
minister van Mobiliteit Bellot waarin staat dat van hem verwacht wordt dat hij ten aanzien van de

rechter formeel motiveert dat de vliegroutes in kwestie, waarbij zowel het Vlaamse als het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest betrokken zijn, niet kunnen worden aangepast vooraleer er een globaal
samenwerkingsakkoord over de exploitatie van de luchthaven tot stand is gekomen tussen de federale
en de gewestelijke overheden. Op deze brief is nog geen antwoord gekomen.
Ten tweede heeft intussen ook de eerste ‘inhoudelijke’ vergadering van het Forum 2040
plaatsgevonden, meer bepaald over het aspect ‘mobiliteit’ vorige woensdag, op 27 september jl.
Samen met de andere burgemeesters van de luchthavengemeenten (Zaventem, Steenokkerzeel,
Machelen en Kortenberg) neemt de burgemeester aan dat Forum deel.
Met het Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant werd er wel aan de voorzitter van Forum 2040 een
brief geschreven, waarin zeer duidelijk wordt vooropgesteld welke houding Kortenberg en de andere
luchthavengemeenten in dat Forum 2040 aannemen en welke de essentiële randvoorwaarden zijn om
de gesprekken over het toekomstplan van de nationale luchthaven tot een zinvol resultaat te laten
leiden:
1. Er moet meer tijd zijn om tot een reële dialoog te komen. Nu wil men op drie sessies van telkens
één avond tot een conclusie komen met de 80 leden van het Forum over resp. mobiliteit, infrastructuur
(inclusief de startbaaninfrastructuur) en interne organisatie. Dat lijkt onmogelijk: op een dergelijk kort
tijdsbestek kan men hoogstens standpunten inventariseren, maar niet tot een gedragen advies komen.
2. Voor de Vlaams-Brabantse burgemeesters en het provinciebestuur is een gedragen consensus over
het toekomstplan van de luchthaven niet mogelijk zonder absolute duidelijkheid over een billijke
verdeling van de vluchten over de verschillende gewesten, waarbij rekening wordt gehouden met de
elementaire aeronautische principes en met de veiligheid van de bemanning, de passagiers én de
omwonenden. Deze duidelijkheid moet vorm krijgen in een bindend samenwerkingsakkoord tussen de
federale regering en de gewesten en moet verankerd worden in een evenwichtige federale vliegwet.
Voor het Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant is het onbespreekbaar dat het huidige
onevenwicht in de verdeling van de geluidslast tussen de verschillende regio’s van de
luchthavenomgeving met het masterplan zou worden bestendigd of versterkt.
3. Het Platform Luchthavenregio merkt op dat een aanpassing van de baaninfrastructuur niet
noodzakelijk is om een capaciteitsuitbreiding te realiseren. Die is enkel nodig om pieken beter te
kunnen verwerken en om vluchten anders te kunnen oriënteren, lees: boven Brussel nog beter te
kunnen weren. Het Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant vraagt dan ook om het toekomstige
exploitatiemodel maximaal af te stemmen op de mogelijkheden die vandaag reeds beschikbaar zijn
met de huidige startbaanconfiguratie.
4. Het Platform Luchthavenregio stelt uitdrukkelijk dat het zich door deelname aan het Forum 2040
niet verbindt tot het aanvaarden van de conclusies die op het einde van de rit zullen worden
geformuleerd. De leden van het Platform behouden zich het recht voor om vanuit hun eigen rol en
functie als lokale beleidsverantwoordelijken, eigen standpunten bekend te maken.
Ten slotte merkt de burgemeester ook nog op dat het Burgerforum, die de bewonersgroepen uit de
luchthavenregio groepeert, op zondag 15 oktober 2017 een infomoment organiseert in Humelgem
(Steenokkerzeel). Een delegatie van het college van burgemeester en schepenen zal daar aanwezig zijn
om de gezamenlijke standpunten over de luchthavenproblematiek kenbaar te maken en om te luisteren
naar wat de bewoners willen vertellen.

16.

Verslag

Gezien er geen opmerkingen werden gemaakt over de notulen van de vergadering van de
gemeenteraad van 04.09.2017, worden deze notulen conform art. 16 van het huishoudelijk reglement,
als goedgekeurd beschouwd.
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voorzitter

