ZITTING VAN 7 MEI 2018
AANWEZIG: Chris Taes burgemeester-voorzitter; Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens,
Anna Outtier-Vannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, schepenen; Franciscus Peeters,
Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia
Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Jana Nevens, Marinus van
Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée, Maria Adriaensen, Marleen Poels, raadsleden; Leen
Ceuppens, secretaris.

Raadsleden Tom Jespers en Silke Cuypers laten zich verontschuldigen.

Alvorens de agenda aan te vatten wenst de voorzitter steun en sterkte toe aan de slachtoffers van het
tragische ongeval van vorige vrijdag.
Hij bedankt alle personen en instanties die betrokken waren bij de hulpverlening (de eigen
gemeentelijke diensten zoals het secretariaat, de dienst communicatie, de noodplanambtenaar,
de uitvoeringsdiensten, het college, iedereen die vrijwillig insprong), de politie, de brandweer, de
medische component en het PSH-netwerk. De voorzitter benadrukt de goede samenwerking tussen de
hulpdiensten op het terrein en in de crisiscel.
Tenslotte wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste fases van de hulpverlening en licht hij
een stand van zaken toe.
De voorzitters van alle oppositiefracties nemen aansluitend ook het woord en sluiten zich hier bij aan.

AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jaarrekening 2017: goedkeuring
Aanpassing financieel meerjarenplan 2014-2020: goedkeuring
Eerste wijziging budget 2018: goedkeuring
Interleuven: goedkeuring agenda Buitengewone Algemene Vergadering van 23 mei 2018
Interleuven: goedkeuring agenda Algemene Vergadering van 23 mei 2018
Iverlek: goedkeuring agenda Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van 15 juni 2018
Gemeentelijk Onderwijs Kortenberg: capaciteitsbepaling en inschrijvingsprocedure: aanpassing
Aanbodbevraging in functie van verdeling capaciteitsmiddelen schoolinfrastructuur 2019-2021:
bekrachtiging
9.
CVO Crescendo: overeenkomst met de gemeente Kortenberg voor het organiseren van lessen
Nederlands Tweede taal niveau 1.1 en 1.2
10. Naamswijziging Gemeentelijke Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)
11. Reglement betreffende de verdeling van bestrijdingsmiddelen voor ratten en muizen: aanpassing
12. Huishoudelijk reglement betreffende het ontlenen van tablets aan handelaars binnen de
autoluwe zone langsheen de Sterrebeeksesteenweg: bekrachtiging
13. Uitbreiden chirolokalen Everberg: erfpachtovereenkomst kerkfabriek Sint-Martinus en
Lodewijk Everberg / gemeente Kortenberg
14. Voetbal Kortenberg - aanleg kunstgrasveld: goedkeuring opdrachtdocumenten
15. Wegenis- en rioleringswerken Vrebos: goedkeuring ontwerp, opdrachtdocumenten,
gunningswijze en raming
16. Overname wegenis verkaveling Villershof, 3071 Kortenberg
17. Grondinneming verkaveling Klapstraat 57, 3071 Kortenberg
18. Grondinnemingen De Costerstraat, verkaveling V.EV/14/6 en verkaveling V.EV.14/7
19. Varia: kennisname briefwisseling
19/1. Aanvraag van een omgevingsvergunning voor ontbossing Kortenberg West

19/2. Externe firma’s die werken in opdracht van het college
20. Verslag

OPENBARE ZITTING

1.

Jaarrekening 2017: goedkeuring

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 juni 2015 houdende
goedkeuring van de waarderingsregels;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 april 2018 houdende
kennisname ontwerp jaarrekening 2017;
Overwegende dat krachtens artikel 174, §2, Gemeentedecreet, het ontwerp van de jaarrekening 2017
tijdig werd bezorgd aan de gemeenteraadsleden;
Gelet op het feit dat het managementteam op 23 april 2018 kennis heeft genomen van het ontwerp
jaarrekening 2017;
Overwegende dat de jaarrekening 2017 overeenkomstig artikel 30 van voormeld besluit van
25 juni 2010 bestaat uit:
De beleidsnota van de jaarrekening met:
o de doelstellingenrealisatie met voor elke prioritaire beleidsdoelstelling uit het budget de mate waarin
het beoogde effect of resultaat, de actieplannen en acties, en de uitgaven en ontvangsten werden
gerealiseerd;
o de doelstellingenrekening die voor elk beleidsdomein, en apart voor de prioritaire
beleidsdoelstellingen en het overige beleid, een overzicht geeft van de uitgaven en ontvangsten;
o de financiële toestand die informatie geeft over het resultaat op kasbasis en de
autofinancieringsmarge.
De financiële nota van de jaarrekening met:
o de exploitatierekening met een overzicht per beleidsdomein van alle uitgaven en ontvangsten in
verband met de exploitatie;
o de investeringsrekening die per beleidsdomein de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten door de
investeringen bevat;
o de liquiditeitenrekening die informatie geeft over het resultaat op kasbasis afkomstig uit de
exploitatie, de investeringen, de overige ontvangsten en uitgaven, het resultaat van vorige jaren en
eventuele bestemde gelden.
De samenvatting van de algemene rekeningen bestaat uit de balans en de staat van opbrengsten en
kosten.
Gelet op artikel 174, §1, Gemeentedecreet, dat geen gemeenteraadsleden de afzonderlijke stemming
hebben geëist over een of meer onderdelen van de jaarrekening;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Myriam Van Tricht, René De
Becker, Melody Debaetselier, Jana Nevens, Ilse De Kée, Maria Adriaensen, Marleen Poels
- onthouden zich: Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia
Brumagne, Ann Van de Casteele, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven
Besluit: met 15 stemmen voor en 8 onthoudingen
Artikel 1: De jaarrekening 2017 BBC wordt goedgekeurd.
Resultaat op kasbasis = 20.869.194,80

Autofinancieringsmarge = 5.629.892,81
De balans op 31 december 2017 wordt vastgesteld op 94.421.238,09 in activa en passiva (schema J6).
Artikel 2: De gemeenteraad verleent kwijting aan de financieel directeur.
Artikel 3: De door de raad vastgestelde jaarrekening en de toelichting worden samen met een kopie
van het raadsbesluit naar de toezichthoudende overheid gestuurd. Het dossier dat aan de raadsleden
bezorgd wordt, is ook het dossier dat aan de toezichthoudende overheid moet worden bezorgd. Het is
daarom aangewezen dat het dossier zoals dat aan de raad wordt voorgelegd in één pdf-bestand wordt
bezorgd aan de toezichthoudende overheid.
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2.

Aanpassing financieel meerjarenplan 2014-2020: goedkeuring

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2020 en het budget 2018 door de gemeenteraad
in zitting van 4 december 2017.
Gelet op de noodzaak om een eerste budgetwijziging door te voeren,
Gelet op de bijgevoegde verklarende nota van de wijzigingen;
Overwegende dat daarom, volgens art.27 van het hierboven vernoemd besluit van de Vlaamse
Regering van 25 juni 2010, het nieuw budget niet meer past in het meerjarenplan omdat niet meer is
voldaan aan voorwaarde 3°, en daarom het meerjarenplan 2014-2020 moet worden aangepast;
Overwegende dat het meerjarenplan bestaat uit een strategische en een financiële nota;
Overwegende dat de financiële nota bestaat uit het financiële doelstellingenplan en de staat van het
financiële evenwicht;
Overwegende dat het financiële doelstellingenplan per beleidsdomein, en voor elk jaar waarop het
meerjarenplan betrekking heeft, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven bevat van
enerzijds de prioritaire beleidsdoelstellingen en anderzijds het overige beleid;
Overwegende dat de staat van het financiële evenwicht per financieel boekjaar de raming bevat van
enerzijds het resultaat op kasbasis en anderzijds de autofinancieringsmarge;
Overwegende dat het meerjarenplan financieel in evenwicht is wanneer het resultaat op kasbasis per
financieel boekjaar groter dan of gelijk aan nul is;
Overwegende dat het meerjarenplan financieel in evenwicht is wanneer de autofinancieringsmarge van
het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft groter
dan of gelijk aan nul is;
Overwegende dat het budget slechts in het meerjarenplan past wanneer de autofinancieringsmarge van
het financiële boekjaar in het budget groter dan of gelijk is aan de autofinancieringsmarge van
hetzelfde financiële boekjaar in het meerjarenplan;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Myriam Van Tricht, René De
Becker, Melody Debaetselier, Jana Nevens, Ilse De Kée, Maria Adriaensen, Marleen Poels
- onthouden zich: Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia
Brumagne, Ann Van de Casteele, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven
Besluit: met 15 stemmen voor en 8 onthoudingen

Artikel 1: De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 goed te keuren na eerste budgetwijziging,
dat samengevat volgende financiële resultaten geeft: resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge
voor de jaren 2014 tot en met 2020;
RESULTAAT OP KASBASIS

2014

VIII. Resultaat op kasbasis (VIVII)

11.812.026 16.750.087 19.477.634 20.869.195 6.273.960 4.549.585

AUTOFINANCIERINGSMARGE 2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020
5.160.707
2020

III. Autofinancieringsmarge (I-II) 3.413.343 4.976.164 6.122.173 5.629.893 1.340.952 1.998.403 2.173.243
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3.

Eerste wijziging budget 2018: goedkeuring

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d.25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op de goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2020 en het budget 2016 door de gemeenteraad
in zitting van 4 december 2017;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 meer bepaald art. 27;
Overwegende dat het resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge van eerste wijziging budget
2018 positief is;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Myriam Van Tricht, René De
Becker, Melody Debaetselier, Jana Nevens, Ilse De Kée, Maria Adriaensen, Marleen Poels
- onthouden zich: Stefaan Ryckmans, Mia Vandervelde, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia
Brumagne, Ann Van de Casteele, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven
Besluit: met 15 stemmen voor en 8 onthoudingen
Enig artikel: De eerste budgetwijziging van het dienstjaar 2018 wordt vastgesteld op basis van de
voorgelegde cijfers en de verklarende nota zoals gevoegd in bijlage.
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4.

Interleuven: goedkeuring agenda Buitengewone Algemene Vergadering van 23 mei 2018

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van het
decreet van de Vlaamse Raad van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de
vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Interleuven;
Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven;
Gelet op de uitnodiging van 22 februari 2018 voor de Buitengewone Algemene Vergadering van
Interleuven op 23 mei 2018 met bijhorende agenda;
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet d.d. 6 juli 2001 voorziet dat het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld;

Overwegende dat de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Interleuven volgende
punten bevat:
1. Samenstelling van het bureau
2. Statutenwijziging:
In zitting van de raad van bestuur d.d. 08.11.2017 werd het voorstel tot wijziging aan de statuten
van Interleuven goedgekeurd.
In eerste instantie is het doel van de wijziging om toe te laten de dienstverlening aan politiezones
van het arrondissement op een zelfde manier te benaderen zoals de behandeling van
gemeentes/OCMW-vennoten. Daarvoor is het wenselijk dat politiezones kunnen toetreden tot onze
intergemeentelijke vereniging.
Tevens is gebruik gemaakt van de wijziging om een technische aanpassing te doen met betrekking
tot verwijzing naar nieuwe wijzigingen in het KB met betrekking tot het beheerscomité voor de
preventiedienst.
Tenslotte heeft deze statutenwijziging tot doel om de uittreding van vennoten duidelijker vast te
stellen.
De statutenwijziging dient (cfr. art. 39 van de statuten) te gebeuren bij authentieke akte en hiervoor
zal notaris I. Mostaert aanwezig zijn op de buitengewone algemene vergadering.
Overwegende dat aan de gemeenteraad deze agendapunten werden voorgelegd;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Jana Nevens, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven,
Ilse De Kée, Maria Adriaensen, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de Buitengewone Algemene
Vergadering van 23 mei 2018 van Interleuven wordt als volgt vastgesteld:
Goedkeuring van alle agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering:
1. Samenstelling van het bureau
2. Statutenwijziging:
onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 2: Het college wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing en brengt deze ter kennis aan
Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.
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5.

Interleuven: goedkeuring agenda Algemene Vergadering van 23 mei 2018

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van het
decreet van de Vlaamse Raad van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de
vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Interleuven;
Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven;
Gelet op de uitnodiging van 22 februari 2018 voor de Algemene Vergadering van Interleuven op
23 mei 2018 met bijhorende agenda;
Overwegende dat het artikel 44 van het decreet d.d. 6 juli 2001 voorziet dat het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden vastgesteld;
Overwegende dat de agenda van de Algemene Vergadering van Interleuven volgende punten bevat:
3. Samenstelling van het bureau

4. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering d.d. 29.11.2017
5. Aansluiting politiezones – hulpverleningszones
6. Verslag over de activiteiten 2017
7. Jaarrekening per 31.12.2017 – verslag van de Commissaris-Revisor
8. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten
9. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor
10. Provinciale bijdrage voor werkingskosten 2018 cfr. Art. 14.1. van de statuten
11. Vervanging leden raad van bestuur
12. Diversen
Overwegende dat aan de gemeenteraad deze agendapunten werden voorgelegd;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Jana Nevens, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven,
Ilse De Kée, Maria Adriaensen, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de Algemene Vergadering van
23 mei 2018 van Interleuven wordt als volgt vastgesteld:
Goedkeuring van alle agendapunten van de Algemene Vergadering:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering d.d. 29.11.2017
3. Aansluiting politiezones – hulpverleningszones
4. Verslag over de activiteiten 2017
5. Jaarrekening per 31.12.2017 – verslag van de Commissaris-Revisor
6. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten
7. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor
8. Provinciale bijdrage voor werkingskosten 2018 cfr. Art. 14.1. van de statuten
9. Vervanging leden raad van bestuur
10. Diversen
onder voorbehoud van het specifieke verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 2: Het college wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing en brengt deze ter kennis aan
Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.
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6.

Iverlek: goedkeuring agenda Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van 15 juni 2018

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet;
De gemeente neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de
opdrachthoudende vereniging Iverlek;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 16 maart 2018 wordt opgeroepen om
deel te nemen aan de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering van de opdrachthoudende
vereniging Iverlek, die op 15 juni 2018 zal plaatshebben in Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 140
te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden);
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat door de raad van bestuur werd uitgewerkt in zitting
van 12 maart 2018 en dat aan de gemeente overgemaakt werd;
Gelet op de agenda van deze Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering:
1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Iverlek,
zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal
bestuur

2.

Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Iverlek van 1 april 2019 tot
29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking van
de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 20192024
3. Statutenwijzigingen:
3.1. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met staat
van activa en passiva per 31 december 2017 – in het kader van artikel 413 wetboek van
vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel
3.2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
4. Inkanteling van deel Finilek – Vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden
5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 4 bij
authentieke akte vast te stellen
6. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator
cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie van Iverlek
in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het
decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
7. Kennisneming verslagen Iverlek van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar
2017
8. Goedkeuring van de jaarrekening Iverlek afgesloten op 31 december 2017 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
9. Kennisneming verslagen Finilek van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar
2017
10. Goedkeuring van de jaarrekening Finilek afgesloten op 31 december 2017 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
11. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurs-comités
en de commissaris Iverlek met betrekking tot het boekjaar 2017
12. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Finilek met betrekking tot
het boekjaar 2017
13. Statutaire benoemingen
14. Benoeming van een commissaris
15. Statutaire mededelingen
Overwegende dat het eerste agendapunt de goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van
verschuiven van de einddatum van Iverlek, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 betreft met
volgende toelichting:
De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders, waaronder Iverlek (met uitzondering van PBE)
vermelden de datum van 9 november 2019 als einddatum.
Artikel 603 van het Decreet over het lokaal bestuur voorziet de mogelijkheid voor de
opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig het Energiedecreet werden aangewezen als
distributienetbeheerder om in de loop van het jaar 2018 via hun algemene vergadering een verzoek te
richten aan de Vlaamse regering om in te stemmen dat de einddatum van de statutaire duur verschoven
(vervroegd) wordt naar 1 april 2019. De beslissing van de algemene vergadering dient verantwoord te
worden in een omstandig verslag dat de noodzakelijkheid aantoont. De Vlaamse regering kan bij
gemotiveerd besluit instemmen met het aan haar gerichte verzoek.
Vermits de bestuursorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuwd worden ingevolge de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bestaat het risico dat er op een korte tijdsspanne
twee verschillende raden van bestuur dienen samengesteld te worden. Vandaar wordt voorgesteld om
de aanstelling van de nieuwe bestuurders zo dicht mogelijk bij de inwerkingtreding van de verlengde
distributienetbeheerder te plaatsen. Deze aanpassing ondersteunt niet alleen de uniformiteit en
continuïteit van de bestuurlijke werking, maar draagt door een identieke behandeling in alle
distributienetbeheerders bij tot de uniformiteit van de verlengde duurtijd.
Overwegende dat het tweede agendapunt de goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de
duurtijd van Iverlek van 1 april 2019 tot 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport
met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van
het ondernemingsplan 2019-2024 betreft met volgende toelichting:

Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt overeenkomstig artikel
603 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017 voorgesteld om de duurtijd van de
opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te verlengen vanaf 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037.
Deze nieuwe einddatum geldt voor alle opdrachthoudende verenigingen – distributienetbeheerders
binnen de toekomstige Fluvius-groep en is gebaseerd op deze van PBE, vermits de verlenging van
PBE reeds ingang vindt vanaf 29 maart 2019.
Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking (artikel
423 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017) kan op verzoek van de gewone
meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt door
een drievierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, de algemene vergadering tot de
verlenging beslissen met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen.
De gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag van de algemene
vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend geval op basis van een
vergelijkend onderzoek als er zich verschillende beheersvormen reëel aandienen.
Uiterlijk 90 dagen vόόr de algemene vergadering die beslist over de verlenging wordt de agenda door
de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden.
De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel uit
te maken van de opdrachthoudende vereniging. Vooraf leggen ze hun beslissing daartoe voor, die
wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering. Deelnemers die nalaten over de
verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht verder deel uit te maken van de
opdrachthoudende vereniging.
Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van de vernieuwing van de
gemeentelijke mandaten. Vermits het einde van de legislatuur praktisch bereikt is, is het aangewezen
dat de Raad van Bestuur in zijn huidige vorm overeenkomstig artikel 70 van het Decreet houdende de
Intergemeentelijke Samenwerking een evaluatierapport opstelt over de werking van de
opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en eveneens een ondernemingsplan voor de
volgende zes jaar. Deze documenten bevatten samen de motiveringselementen in functie van het
onderzoek van het verlengingsvoorstel.
Overwegende dat het derde agendapunt de statutenwijzigingen betreft met volgende toelichting:
De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:
aanpassingen n.a.v. de fusie van de werkmaatschappijen Eandis System Operator cvba en Infrax
cvba en in het kader van de ‘multi-utility’ activiteiten met inwerkingtreding op 1 juli 2018 :
* naamwijziging van Eandis System Operator cvba in Fluvius System Operator;
* doelwijziging met toevoeging van de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;
* introductie van aandelen Ar en Ak m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;
* regeling inzake toewijzing van kosten en opbrengsten vόόr en na 1 juli 2018 over de
verschillende distributienetbeheerders en andere betrokken entiteiten;
* winstverdeling m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;
* vastleggen van verdeelsleutel voor de GIS-activiteit;
* actualisering van de exploitatie-overeenkomst (bijlage 3);
aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 met principiële
inwerkingtreding op 1 januari 2019 :
* aantal leden van de raad van bestuur;
* genderbepaling;
* mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders;
* inlassing opstelling code goed bestuur;
* mogelijkheid voor samengevoegde gemeenten om eenzelfde activiteit van gemeentelijk belang
toe te vertrouwen aan één opdrachthoudende vereniging;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke
samenwerking van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, de gemeenteraad zijn goedkeuring
dient te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze
aan de voorgestelde verschuiving van de einddatum, de verlenging van de tijdsduur van de
opdrachthoudende vereniging en aan de statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens het
mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:

- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Myriam
Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody
Debaetselier, Jana Nevens, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée, Maria
Adriaensen, Marleen Poels
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Mia Brumagne
Besluit: met 21 stemmen voor en 2 onthoudingen
Artikel 1: De gemeenteraad besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de Algemene
Vergadering tevens Jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek d.d. 15 juni 2018:
1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Iverlek,
zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal
bestuur
2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Iverlek van 1 april 2019 tot
29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking van
de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 20192024
3. Statutenwijzigingen:
3.1. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met staat
van activa en passiva per 31 december 2017 – in het kader van artikel 413 wetboek van
vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel
3.2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
4. Inkanteling van deel Finilek – Vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden
5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 4 bij
authentieke akte vast te stellen
6. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator
cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie van Iverlek
in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het
decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking
7. Kennisneming verslagen Iverlek van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar
2017
8. Goedkeuring van de jaarrekening Iverlek afgesloten op 31 december 2017 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
9. Kennisneming verslagen Finilek van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar
2017
10. Goedkeuring van de jaarrekening Finilek afgesloten op 31 december 2017 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
11. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurs-comités
en de commissaris Iverlek met betrekking tot het boekjaar 2017
12. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Finilek met betrekking tot
het boekjaar 2017
13. Statutaire benoemingen
14. Benoeming van een commissaris
15.
Statutaire mededelingen
Artikel 2: De gemeenteraad besluit:
•
een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige statutaire
einddatum van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 9 november 2019 naar 1 april 2019 (*);
•
een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de opdrachthoudende vereniging
Iverlek van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en haar deelneming in de opdrachthoudende
vereniging Iverlek te verlengen voor deze duurtijd na onderzoek van onder meer de documenten die
bij de oproeping inzake agendapunt 2 zijn gevoegd (onder de opschortende voorwaarde van de
inwerkingtreding van het artikel 603 van het decreet over het lokaal bestuur);

•
zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdracht-houdende
vereniging Iverlek.
Artikel 3: Aan de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering tevens Jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 15 juni 2018 (of
iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), wordt opgedragen zijn/haar
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing, onder voorbehoud van het specifieke
verloop van de besprekingen in de vergadering.
Artikel 4: Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Iverlek, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op e-mailadres intercommunales@eandis.be.
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7.

Gemeentelijk Onderwijs Kortenberg: capaciteitsbepaling en inschrijvingsprocedure: aanpassing

Gelet op het gemeentedecreet, artikel 42;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 117;
Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 de artikelen 3-7, 12-14, 16, 20-23, 25-33, 37,
hoofdstuk I V afdeling 3. Recht op inschrijving de artikelen 37bis-37septies en afdeling
4.aanmeldingsprocedures art.37undevicies-art.37vicies septies;
Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad,
artikel 21;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 25 juni 2012 betreffende “Gemeentelijk Onderwijs Kortenberg:
capaciteitsbepaling en inschrijvingsprocedure”;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 9 januari 2017 betreffende “Gemeentelijk Onderwijs
Kortenberg: capaciteitsbepaling en inschrijvingsprocedure”;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit d.d. 6 februari 2017 betreffende “Gemeentelijk Onderwijs
Kortenberg: capaciteitsbepaling en inschrijvingsprocedure: aanpassing”;
Overwegende dat op 6 februari 2017 de maximumcapaciteit in de lagere school in De Negensprong
bepaald is op 150 kinderen en op 25 kinderen per leerjaar;
Overwegende dat de maximumcapaciteit van 150 kinderen bereikt is, maar er nog klassen zijn waar de
maximumcapaciteit van 25 kinderen per leerjaar nog niet bereikt is;
Overwegende dat er volgend schooljaar in leerjaar 4 (momenteel 23 leerlingen) en leerjaar 6
(momenteel 21 leerlingen) nog kinderen kunnen ingeschreven worden;
Overwegende dat er momenteel 160 kinderen in de lagere school ingeschreven zijn;
Overwegende dat er momenteel 29 kleuters in de 2de kleuterklas zijn ingeschreven en dat er een
capaciteit van 169 kinderen in de lagere school nodig zal zijn wanneer deze kleuters doorschuiven naar
de lagere school;
Overwegende dat het daarom past om de maximumcapaciteit in de lagere school in De Negensprong te
bepalen op 169 kinderen en op 25 kinderen per leerjaar;
Overwegende dat de capaciteit van de school, het niveau en de vestigingsplaats maximaal wordt
vastgelegd voor zover de veiligheid van de kinderen niet in het gedrang komt;
Overwegende dat de capaciteitsbepaling jaarlijks zal worden geëvalueerd en indien nodig kan worden
aangepast;
Overwegende dat op het principe dat een leerling die zich eerst komt aandienen voor een inschrijving
in een school ook eerst wordt ingeschreven, een afwijking geldt waarbij voorrang verleend wordt aan
eerst de leerlingen van dezelfde leefeenheid (broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn)
en daarna aan kinderen van personeelsleden van de school (leerling wiens ouder op het moment van
inschrijving personeelslid is op school), hierna genoemd de voorrangsgroepen;
Overwegende dat het schoolbestuur ondanks het bereiken van de capaciteit toch bepaalde leerlingen
kan inschrijven (conform het decreet basisonderwijs van 25/02/1997 art.37novies §5) waarbij deze

afwijkingsmogelijkheid geen verplichting vormt en per kind opnieuw kan in overweging worden
genomen;
Gelet op het overleg in de schoolraad van De Negensprong d.d. 26.02.2018;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking;
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Jana Nevens, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven,
Ilse De Kée, Maria Adriaensen, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: Het gemeenteraadsbesluit d.d. 6 februari 2017 betreffende “Gemeentelijk Onderwijs
Kortenberg: capaciteitsbepaling en inschrijvingsprocedure: aanpassing” wordt opgeheven en
vervangen door:
1. Capaciteitsbepaling
§1 In het Gemeentelijk Onderwijs van Kortenberg wordt vanaf 1 september 2018 de
maximumcapaciteit van het aantal leerlingen in de basisscholen als volgt bepaald:
-

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

-

basisschool De Negensprong, Annonciadenstraat 1, 3078 Everberg
o niveau kleuter: 110
o niveau lager: 169

-

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

-

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

§2 In basisschool De Regenboog wordt op het niveau kleuter de capaciteit per geboortejaar vastgesteld
op maximum 69.
§3 In basisschool De Negensprong wordt op het niveau kleuter de capaciteit per geboortejaar
vastgesteld op maximum 25 en op het niveau van lagere school wordt de capaciteit per leerjaar
vastgesteld op maximum 25.
§4 De capaciteit voor anderstalige nieuwkomers wordt bepaald op maximum 8 op schoolniveau.
§5 De capaciteitsbepaling gebeurt in functie van de inschrijvingen voor en vanaf het schooljaar 20182019.
§6 De capaciteitsbepaling wordt bekend gemaakt aan alle belanghebbenden via de schoolwebstek.
2. Inschrijvingsperiode, voorrangsgroepen en -periodes

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

8.

Aanbodbevraging in functie van verdeling capaciteitsmiddelen schoolinfrastructuur 2019-2021:
bekrachtiging

Gelet op de brief d.d. 12/02/2018 van Vlaams minister van Onderwijs betreffende de aanbodbevraging
in functie van verdeling capaciteitsmiddelen schoolinfrastructuur 2019-2021;
Overwegende dat de minister van Onderwijs opnieuw subsidies zal toekennen voor
uitbreidingsprojecten, aan scholen in de gemeenten, steden of onderwijszones met de grootste
tekorten;
Overwegende dat het nodig is om deel te nemen aan de bevraging om in aanmerking te kunnen komen
voor die subsidies;
Overwegende dat de inschrijving voor de bevraging voor 15 maart 2018 moest ingediend worden via
het webformulier;
Gelet op de bespreking in het schepencollege d.d. 23/02/2018;
Gelet op de beslissing van het schepencollege d.d. 16/03/2018 betreffende de aanbodbevraging in
functie van verdeling capaciteitsmiddelen schoolinfrastructuur 2019-2021;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Jana Nevens, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven,
Ilse De Kée, Maria Adriaensen, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het schepencollege d.d. 16/03/2018
betreffende de aanbodbevraging in functie van verdeling capaciteitsmiddelen schoolinfrastructuur
2019-2021.

551.121.0

9.

CVO Crescendo: overeenkomst met de gemeente Kortenberg voor het organiseren van lessen
Nederlands Tweede taal niveau 1.1 en 1.2

Gelet op het besluit van de gemeenteraad d.d. 2 september 2013 betreffende de goedkeuring van de
overeenkomst tussen CVO Tervuren-Hoeilaart en gemeente Kortenberg voor het organiseren van
lessen Nederlands Tweede taal niveau 1.1;
Gelet op het advies van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van Consortium L4 op
respectievelijk 14 januari 2013 en 29 januari 2013;
Gelet op de vraag van het Huis van het Nederlands Vlaams Brabant;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 waarbij de aanvraag tot nieuwe
vestigingsplaats van CVO Tervuren-Hoeilaart in Kortenberg werd goedgekeurd en dit met ingang
vanaf 1 september 2013;
Gelet op de fusie tussen CVO Tervuren-Hoeilaart enerzijds en CVO Crescendo anderzijds, en dit met
ingang vanaf 1/9/2018;
Gelet op de intentie van CVO Crescendo enerzijds en de gemeente Kortenberg anderzijds om deze
overeenkomst onveranderd te laten doorlopen;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Jana Nevens, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven,
Ilse De Kée, Maria Adriaensen, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De overeenkomst tussen CVO Tervuren-Hoeilaart en Kortenberg zoals goedgekeurd op de
gemeenteraad van 2 september 2013 wordt opgeheven.
Artikel 2: De overeenkomst tussen het Gemeenschapsonderwijs, vertegenwoordigd door Scholengroep
5 van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap met zetel te 2580 Putte, Mechelbaan 561,
vertegenwoordigd door de heer Geert van Hoof, algemeen directeur en door de heer Pierre Vermaelen,
voorzitter van de Raad van Bestuur, optredend als inrichtende macht van scholengroep 5 en gemeente
Kortenberg wordt als volgt goedgekeurd:
Artikel 2.1:
Vanaf 1 september 2013 heeft CVO Tervuren-Hoeilaart, instellingsnummer 33555, een
samenwerkingsverband met de gemeente Kortenberg voor het organiseren van lessen Nederlands
richtgraad 1.1 en 1.2 in OC Oud Gemeentehuis in Everberg.
Artikel 2.2:
Vanaf 1 september 2018 neemt CVO Crescendo deze overeenkomst ongewijzigd over.
Artikel 2.3:
Scholengroep 5 van het GO! is inrichtende macht en zal ter zake de bevoegdheden uitoefenen. Het
adres van de school is Vaartdijk 86, 2800 Mechelen.
Het adres van de Inrichtende Macht is Mechelbaan 561, 2580 Putte.
Artikel 2.4:
De inhoud van de lessen valt onder de pedagogische verantwoordelijkheid van het CVO Crescendo.
Het CVO zorgt voor de nodige lesgevers en Scholengroep 5 is juridisch werkgever.
Artikel 2.5:

De vestigingsplaatsen voor de in artikel 1 vernoemd voorwerp zijn de volgende :
1. Gemeente Kortenberg: Gemeentehuisstraat 11, 3078 Everberg.
Artikel 2.6:
Scholengroep 5 en de gemeente Kortenberg staan elk in voor het onderhoud, de verwarming, de
verlichting en de nodige uitrusting van de lokalen die onder hun bevoegdheid vallen. De gemeente
Kortenberg zorgt tevens voor de promotie van de cursussen Nederlands die in Kortenberg worden
georganiseerd. Het CVO Crescendo neemt het aanbod van de gemeente Kortenberg in zijn eigen
aanbod op.
Artikel 2.7:
We streven naar een eenduidig en organisatorisch zo eenvoudig mogelijk systeem van inschrijven. De
inschrijvingen gebeuren in CVO Crescendo p/a Pater Dupierreuxlaan 1 bus B in Tervuren. Er zal
1 inschrijfmoment zijn in Kortenberg: jaarlijks aanpasbaar in overleg met het Agentschap Inburgering
en Integratie
- De adressenlijst van de cursisten die les volgen wordt niet aan derden doorgegeven.
- Het cursusgeld is decretaal bepaald op € 72 voor de cursussen niveau 1.1.
- De volgende cursisten betalen slechts € 36 inschrijvingsgeld :
* Gehandicapten die niet ouder zijn dan 65 jaar, na het voorleggen van een geldig attest.
* Werklozen met een attest van de VDAB waarop een gedeeltelijke vrijstelling van het cursusgeld
vermeld wordt.
- Inburgeraars en OCMW-steuntrekkers mogen zich gratis inschrijven mits overhandigen van een
geldig attest (maximaal 1 maand oud bij inschrijving). Als dat op het VDAB-attest expliciet vermeld
is, schrijven ook werkzoekenden gratis in.
Artikel 2.8:
Het CVO brengt de centrumverantwoordelijke of de stafmedewerker tijdig op de hoogte van de
aanstelling of vervanging van leerkrachten voor de afdelingen in de vestigingsplaats Kortenberg.
Artikel 2.9:
De gemeente Kortenberg waakt erover dat alle nodige documenten met betrekking tot de in de
vestigingsplaats Gemeentehuisstraat 11 ingerichte afdelingen ter beschikking gesteld worden van de
directie.
Artikel 2.10:
De samenwerking omvat het organiseren door CVO Crescendo van:
- 1 groep niveau 1 (1e jaar richtgraad 1),
- 1 groep niveau 2 (2e jaar richtgraad 1)
Het minimum aantal cursisten om een groep op te starten is 16.
Artikel 2.11:
Voor elke bijkomende tegemoetkoming, toegekend aan de cursisten, de cursus of de leerkracht, blijven
Scholengroep 5 enerzijds en de gemeente Kortenberg anderzijds autonoom.
Artikel 2.12:
Deze overeenkomst wordt door beide instanties, namelijk Scholengroep 5 en de gemeente Kortenberg,
geëvalueerd en is jaarlijks opzegbaar, uiterlijk op 30 juni. Indien de overeenkomst op die datum niet
werd opgezegd, wordt die stilzwijgend verlengd.
559.6

10.

Naamswijziging Gemeentelijke Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Gemeentedecreet;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 8 januari 1996 betreffende het oprichten van een
Gemeentelijke Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS);
Overwegende de aanvraag voor naamswijziging van de voorzitter van de GROS op 6 maart 2018;
Overwegende het memorandum van de GROS in het kader van de Chartertoets 2018;
Gelet op de goedkeuring van de aanvraag tot naamswijziging door het college op 9 maart 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, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Jana Nevens, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven,
Ilse De Kée, Maria Adriaensen, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord met de vraag om de naam van de Gemeentelijke Adviesraad
voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) te veranderen in Wereldraad Kortenberg.
624.91

11.

Reglement betreffende de verdeling van bestrijdingsmiddelen voor ratten en muizen: aanpassing

Gelet op de artikelen 42 § 3 en 43 § 2 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de verordening nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad d.d. 22 mei 2012
betreffende het op de markt aanbieden en gebruik van biociden;
Gelet op het besluit d.d. 15 maart 2013 van de Vlaamse Regering houdende nadere regels inzake
duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de
opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik;
Gelet op het Koninklijk Besluit d.d. 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en gebruiken
van biociden;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 6 juni 2016 betreffende de verdeling van rattenvergif;
Overwegende dat de bruine ratten de gemeentelijke woongebieden geregeld teisteren en de gemeente
deze plaag tracht te bestrijden door onder meer de verdeling van ratten-/muizenvergif;
Overwegende dat in het kader van het beperken van pesticiden en het beschermen van onze
koesterburen het niet meer verantwoord is om het ratten-/muizenvergif nog ongecontroleerd mee te
geven aan de inwoners;
Overwegende dat het huidige gebruikte ratten-/muizenvergif sinds 1 maart 2018 in het gesloten circuit
is terechtgekomen wegens een te hoge concentratie aan werkzame stof;
Overwegende dat de gemeente enkel nog ratten-/muizenvergif mag meegeven dat verkrijgbaar is in
het vrije circuit;
Overwegende dat er meer sensibilisering dient gevoerd te worden rond het vermijden van de rat/muis
en het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Jana Nevens, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven,
Ilse De Kée, Maria Adriaensen, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De inwoners kunnen kosteloos ratten-/muizenvergif uit het vrije circuit verkrijgen via het
gemeentebestuur. Per kwartaal zal er maximaal de hoeveelheid ratten-/muizenvergif dat noodzakelijk
is voor een 1 nest ratten te bestrijden, per adres verdeeld worden aan de inwoners. Deze hoeveelheid is
afhankelijk van het product dat verdeeld zal worden en wordt bepaald door de milieudienst.

Artikel 2: Per kwartaal zullen er maximaal 2 muizenvallen kosteloos per adres verdeeld worden aan de
inwoners.
Artikel 3: De bestrijdingsmiddelen voor ratten en muizen kunnen tijdens de openingsuren bekomen
worden aan het onthaal van het administratief centrum. Deze kunnen enkel afgehaald worden op
vertoon van de identiteitskaart. Indien een inwoner niet in staat is om zelf naar het administratief
centrum te komen, kunnen de bestrijdingsmiddelen afgehaald worden door een gevolmachtigde. Deze
persoon dient de eigen identiteitskaart, een handgeschreven volmacht en (een kopie) van de
identiteitskaart van de aanvrager mee te nemen.
Artikel 4: De bedeling van deze bestrijdingsmiddelen zal in een afzonderlijk register worden
bijgehouden waarin naam, adres, datum van de aanvraag en de afgehaalde hoeveelheid vermeld
worden. Verder wordt steeds een folder met preventieve tips meegegeven aan de inwoners.
Artikel 5: Dit reglement treedt in werking op 8 mei 2018.
637.64

12.

Huishoudelijk reglement betreffende het ontlenen van tablets aan handelaars binnen de
autoluwe zone langsheen de Sterrebeeksesteenweg: bekrachtiging

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 7 september 2015 waarin het aanwenden van ANPRcamera’s voor verkeerskundige doeleinden positief geadviseerd werd;
Gelet op de tijdelijke politieverordening betreffende de autoluwe zone, waarvan de toegang
onderworpen is aan een vergunningsplicht op werkdagen tijdens de ochtend – en avondspits;
Gelet op de geplande werken aan de Sterrebeeksesteenweg;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 5 maart 2018 waarin het reglement werd goedgekeurd
houdende het verlenen van vergunningen voor doorgang langs de autoluwe zone omgeving
Sterrebeeksesteenweg;
Overwegende dat het past handelaars die daarvoor in aanmerking komen de mogelijkheid te bieden
een tablet te ontlenen om dagontheffingen te kunnen verlenen aan hun klanten of leveranciers;
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 maart 2018 betreffende
de goedkeuring van het huishoudelijk reglement betreffende het ontlenen van deze tablets;
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, Mia Vandervelde, Myriam Van
Tricht, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker, Melody Debaetselier, Jana Nevens, Ilse De
Kée, Maria Adriaensen, Marleen Poels
- stemmen voor: Stefaan Ryckmans, Willy Trappeniers, Ann Van de Casteele, Marinus van
Greuningen, Adelia Vandeven
Besluit: met 18 stemmen voor en 5 onthoudingen
Artikel 1: Het Huishoudelijk reglement betreffende het ontlenen van tablets dat integraal deel uitmaakt
van dit besluit, wordt bekrachtigd.
Huishoudelijk reglement betreffende het ontlenen van tablets aan handelaars binnen de
autoluwe zone langsheen de Sterrebeeksesteenweg om tijdens de werken een dagontheffing te
kunnen verlenen aan klanten of leveranciers.
Artikel 1. Aanleiding

Bij de werken op de Sterrebeeksesteenweg zal dankzij ANPR-camera's ‘trajectcontrole’ plaatsvinden.
Het is immers de bedoeling het doorgaand verkeer te weren tijdens ochtend- en avondspits en het
lokaal verkeer om te leiden via de lokale III-wegen.
De gemeenteraad van Kortenberg keurde op 5 maart 2018 een reglement goed houdende het verlenen
van vergunningen voor doorgang langs de autoluwe zone omgeving Sterrebeeksesteenweg. Art. 7.2
van dat reglement beschrijft hoe handelaars, zelfstandigen en kabinetten met een praktijk in de
autoluwe zone hun bezoekers kunnen regulariseren door het geven van een dagontheffing. Dat kan via
een eenvoudige webtoepassing op een tablet.
Aan handelaars, bedrijven, ondernemers in de autoluwe zone omgeving Sterrebeeksesteenweg die zelf
niet over een tablet beschikken, wordt de mogelijkheid geboden een tablet te ontlenen bij het
gemeentebestuur van Kortenberg.
Artikel 2. Aanvraag
De aanvraag kan gebeuren door een
1. e-mail te verzenden naar mobiliteit@kortenberg.be
2. brief te versturen naar Gemeente Kortenberg , dienst Mobiliteit, Dr. V. De Walsplein 30, 3070
Kortenberg
3. vraag te stellen aan de themabalie ‘Woon- en leefomgeving’ tijdens de openingsuren.
Van zodra de tablet beschikbaar is en afgehaald kan worden, zal de mobiliteitsdienst de aanvrager
daarvan verwittigen.
Artikel 3. Bruikleenovereenkomst
Bij het overhandigen van de tablet zal de ontlener een bruikleenovereenkomst ondertekenen waarin de
volgende informatie is opgenomen:
De heer / mevrouw …………….. van handelszaak ………………, gevestigd te …………………..
…………………………………. bevestigt hiermee een tablet ter beschikking gekregen te hebben met
de kenmerken……………………………... in het kader van het toekennen van dagontheffingen aan
klanten en leveranciers die tijdens de werken van de Sterrebeeksesteenweg toegang wensen tot de
autoluwe zone.
Het reglement hierbij gevoegd werd gelezen en goedgekeurd en zal nageleefd worden.
Artikel 4. Waarborg
Binnen de 10 dagen na ontvangst van de tablet, dient de ontlener een waarborg van € 175 te betalen op
rekeningnummer BE29 0910 1205 0964 van gemeente Kortenberg, met de vermelding van de naam
van de ontlener en de vermelding ‘tablet ANPR Sterrebeeksesteenweg’.
Bij verlies, beschadiging of oneigenlijk gebruik zal deze waarborg ingehouden worden.
Artikel 5. Gebruik
De ontleende tablet mag uitsluitend aangewend worden voor de webapplicatie van Brickyard waarin
de handelaar nummerplaten van klanten en leveranciers kan – laten – registreren. Registratie van
andere personen is strikt verboden.
De ontlener is ertoe gehouden de tablet zorgzaam te gebruiken en in goede staat te bewaren. Hij mag
zich er slechts van bedienen voor het gebruik dat door deze overeenkomst bepaald is: het registreren
van nummerplaten van klanten en leveranciers.
Indien de ontlener meent, om van de tablet gebruik te kunnen maken, enige uitgave te moeten doen,
dan moet hij hiervoor eerst de formele toestemming krijgen van de dienst ICT van de gemeente
Kortenberg.
De verstrekker voorziet, na de eerste ingebruikstelling, geen technische ondersteuning of onderhoud
voor de tablet van de ontlener.
Artikel 6. Beëindigen van de periode van uitlenen
Van zodra de ANPR-camera-opstelling na het beëindigen van de werken niet meer werkzaam zal zijn,
zal aan de ontlener gevraagd worden de tablet opnieuw in te leveren.

Indien zou vastgesteld worden dat aan één van de voorwaarden betreffende het gebruik van de tablet
niet wordt voldaan, kan het gemeentebestuur de bruikleenovereenkomst onmiddellijk beëindigen en de
tablet terug vragen. Ook in dat geval dient de ontlener de tablet onmiddellijk opnieuw in te leveren.
Van zodra de tablet, na een eerste verzoek tot inleveren, werd terug bezorgd én uit nazicht blijkt dat
aan alle voorwaarden betreffende gebruik werd voldaan, zal de waarborg (zonder intrest) terug gestort
worden.
Bij verlies, beschadiging of oneigenlijk gebruik zal de waarborg ingehouden worden.
840

Raadslid Stef Ryckmans verlaat de vergadering.

13.

Uitbreiden chirolokalen Everberg: erfpachtovereenkomst kerkfabriek Sint-Martinus en
Lodewijk Everberg / gemeente Kortenberg

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 09 november 2015 waarbij de opdrachtdocumenten en de
lastvoorwaarden in het kader van het project “ infrastructuur chiro Everberg” werden goedgekeurd;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 5 december 2016 waarbij de intentieverklaring voor een
erfpacht op grond, gelegen Annonciadenstraat te Everberg, met kadasternummer 302P en eigendom
van de kerkfabriek Sint-Martinus en Lodewijk te Everberg met de gemeente Kortenberg wordt
overeengekomen;
Gelet op het hypothecair getuigschrift, het uittreksel uit de kadastrale legger en het bodemattest;
Gelet op het plan van erfpacht opgesteld door Geoscoop;
Gelet op het schattingsverslag d.d. 07.03.2018, opgesteld door Landmeetkantoor Willems;
Gelet op de ontwerpakte van erfpacht, opgesteld door notaris Mariëns te Kortenberg;
Gelet op de budgetten die voorzien worden met BW I 2018 met actie 1419/001/009/004/005 registratiesleutel 17210000/0040 en 25000000/075010 voor de boekingen van de akte erfpacht, met
actie 1419/001/001/002/003 - registratiesleutel 42210000/0040 voor de jaarlijkse betaling van het
overeengekomen bedrag (canon-erfpacht) en registratiesleutel 65700010/0040 voor de indexering op
het jaarlijks bedrag van de canon-erfpacht;
Overwegende dat er door de financieel directeur pas een visum zal verleend worden na goedkeuring
van BW I/2018 in de gemeenteraad;
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, Mia Vandervelde, Myriam Van
Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker, Ann Van de Casteele,
Melody Debaetselier, Jana Nevens, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée, Maria
Adriaensen, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De ontwerpakte, opgesteld door notaris Mariëns, Dr. V. De Walsplein 26 te
3070 Kortenberg, waarbij voorgesteld wordt om het perceel grond, gelegen Annonciadenstraat te
Everberg, met kadasternummer 302P en eigendom van de kerkfabriek Sint-Martinus en Lodewijk te
Everberg, met een oppervlakte van 7a 66ca door de gemeente voor een periode van 40 jaar
(verlengbaar in onderling overleg) in erfpacht te nemen, wordt goedgekeurd.
Het budget is voorzien met actie 1419/001/009/004/005 - registratiesleutel 17210000/0040 en
25000000/075010 voor de boekingen van de akte erfpacht.
Artikel 2: Dit perceel wordt in erfpacht genomen tegen een jaarlijkse vergoeding (cijns) van 4 % op de
grondwaarde, zijnde 10.000,00 euro op het budget met actie 1419/001/001/002/003 - registratiesleutel
42210000/0040.

Artikel 3: De jaarlijks index op de vergoeding wordt voorzien met actie 1419/001/001/002/003 registratiesleutel 65700010/0040.
Artikel 4: De burgemeester en de secretaris worden namens het schepencollege gemachtigd voor de
ondertekening van de akte.
506.31

Raadslid Stef Ryckmans sluit opnieuw aan bij de vergadering.

14.

Voetbal Kortenberg - aanleg kunstgrasveld: goedkeuring opdrachtdocumenten

Gelet op de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (B.S 14 juli 2016);
Gelet op de wet van 16 februari 2017 houdende wijziging van de wet op de rechtsbescherming van 17
juni 2013 (B.S 17 maart 2017);
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van KB van 14 januari 2013 tot bepaling
van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (B.S. 27 juni 2017);
Overwegende dat het aangewezen is om in de deelgemeente Kortenberg een voetbalterrein ter
beschikking te hebben dat het hele jaar door bespeelbaar is en hiervoor geopteerd wordt om een
voetbalveld (veld A) in kunstgras aan te leggen;
Gelet op de collegebeslissing d.d. 9 februari 2018 aangaande de aanstelling van het studiebureau
J2F Sport Infrastructuur Consultancy bvba, Vissenakenstraat 558 te 3300 Tienen voor de uitwerking
van dit dossier;
Gelet op de voorliggende opdrachtdocumenten, plannen, bijbehorende bijlagen en raming
“Kunstgrasterrein A – Gemeentelijk sportpark” opgesteld door het studiebureau J2F Sport
Infrastructuur Consultancy bvba voor de aanleg van het voetbalkunstgrasveld;
Overwegende dat de uitgave voor de uitvoering van deze werken wordt geraamd op 592.533,50 euro,
excl. btw of 716.965,54 euro, incl. btw;
Overwegende dat de gunning zal worden toegewezen via een openbare procedure en de
overheidsopdracht gepubliceerd zal worden in het Bulletin der Aanbestedingen;
Gelet dat de nodige kredieten voorzien zijn op volgende registratiesleutel 22000007 – 074080 Aanleg
kunstgrasveld onder actie 1419/001/014/003/013 op het investeringsbudget van 2018;
Gelet op het visum nr. 2018/66 d.d. 20.04.2018 van de financieel directeur;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Myriam
Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, René De Becker, Ann Van de Casteele, Melody
Debaetselier, Jana Nevens, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven, Ilse De Kée, Maria
Adriaensen, Marleen Poels
- onthouden zich: Mia Vandervelde, Mia Brumagne
Besluit: met 21 stemmen voor en 2 onthoudingen
Goedkeuring wordt verleend aan de opdrachtdocumenten, bijlagen en bijbehorende raming
“Kunstgrasterrein A – Gemeentelijk sportpark” opgesteld door het studiebureau J2F Sport
Infrastructuur Consultancy bvba, Vissenakenstraat 558 te 3300 Tienen, voor de aanleg van het
voetbalkunstgrasveld.
De kosterraming voor de uitvoering van de werken wordt geraamd op 592.533,50 euro, excl. btw of
716.965,54 euro, incl. btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van openbare procedure.
De overheidsopdracht zal gepubliceerd worden in Bulletin der Aanbestedingen en de Bouwkroniek.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien op registratiesleutel 22000007 – 074080 Aanleg
kunstgrasveld onder actie 1419/001/014/003/013 op het investeringsbudget van 2018.
861.61

15.

Wegenis- en rioleringswerken Vrebos: goedkeuring ontwerp, opdrachtdocumenten,
gunningswijze en raming

Gelet op de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (B.S 14 juli 2016);
Gelet op de wet van 16 februari 2017 houdende wijziging van de wet op de rechtsbescherming van 17
juni 2013 (B.S 17 maart 2017);
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren;
Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van KB van 14 januari 2013 tot bepaling
van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (B.S. 27 juni 2017);
Overwegende dat het bovengemeentelijk project van Aquafin 22484 “PS + PL Vrebos” werd
opgedragen en zal ingediend worden ter goedkeuring;
Overwegende dat er op gemeentelijk vlak ook een GIP fiche werd ingediend voor de werken in de
Doelstraat;
Overwegende dat het raadzaam is dat deze beide projecten gelijktijdig worden uitgevoerd;
Gelet op de collegebeslissing d.d. 5 augustus 2016 aangaande de aanstelling van Aquafin voor de
uitwerking van het gemeentelijk project in het kader van de concessieovereenkomst;
Gelet op het feit dat Aquafin het studiebureau Tractebel Engineering N.V., Ilgatlaan 23 te 3500
Hasselt heeft aangesteld voor de uitwerking van dit dossier;
Gelet op het schrijven van de Vlaamse Milieumaatschappij d.d. 13 maart 2018 aangaande de
goedkeuring van het gemeentelijk project “Aansluiten lozingspunt Doelstraat op Aquafin project
22484 PS + PL Vrebos”;
Gelet op het voorliggende gezamenlijk ontwerp, opdrachtdocumenten en raming, opgesteld door het
studiebureau Tractebel Engineering N.V. d.d. 12 april 2018, met als referentie 22.484 & KTB3021 –
P007907, waarbij de kostprijs voor de totale uitvoering van het project “22.484 Pompstation en
persleiding Vrebos & KTB3021 Aansluiten lozingspunt Doelstraat op Aquafinproject 22.484” wordt
geraamd op 926.623,95 euro;
Gelet op het feit dat het aandeel van de gemeente Kortenberg voor het rioleringsgedeelte wordt
geraamd op 333.870,81 euro (vrij van btw) en voor het wegenisgedeelte op 83.467,70 euro, excl. btw
of 100.995,92 euro, incl. btw;
Gelet dat er voor wat betreft het rioleringsgedeelte een maximale subsidie van 75% verwacht wordt
vanuit het Vlaams Gewest;
Gelet op het krediet dat voorzien is op actie 1419/001/009/002/005, met registratiesleutel 228000070310 voor het rioleringsgedeelte en 1419/001/009/002/005, met registratiesleutel 22400007 – 0310
voor het wegenisgedeelte;
Gelet op het visum nr. 2018/72 d.d. 21.04.2018 van de financieel directeur;
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking:
- stemmen voor: Chris Taes, Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna OuttierVannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, Franciscus Peeters, Stefaan Ryckmans, Mia
Vandervelde, Myriam Van Tricht, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Jana Nevens, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven,
Ilse De Kée, Maria Adriaensen, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen

Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerpdossier, de opdrachtdocumenten en de raming opgesteld
door het studiebureau Tractebel Engineering N.V., d.d. 12 april 2018, met als referentie 22.484 &
KTB3021 – P007907, waarbij de kostprijs voor de totale uitvoering van het project “22.484
Pompstation en persleiding Vrebos & KTB3021 Aansluiten lozingspunt Doelstraat op Aquafinproject
22.484” wordt geraamd op 926.623,95 euro.
Goedkeuring wordt verleend aan het geraamde aandeel voor de gemeente Kortenberg van
333.870,81 euro (vrij van btw) voor het rioleringsgedeelte en van 83.467,70 euro, excl. btw of
100.995,92 euro, incl. btw voor het aandeel voor het wegenisgedeelte.
De kosten mogen afgenomen worden van het krediet dat voorzien is op actie 1419/001/009/002/005,
met registratiesleutel 22800007-0310 voor het rioleringsgedeelte en 1419/001/009/002/005, met
registratiesleutel 22400007 – 0310 voor het wegenisgedeelte.
865.1

16.

Overname wegenis verkaveling Villershof, 3071 Kortenberg

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid art. 42;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 02.06.2003 waarbij het ontwerp tracé en wegenis en
infrastructuur in de verkaveling langs de Kammestraat, thans Villershof, werd goedgekeurd;
Overwegende dat het perceel sectie B, nr. 203b/deel en 203k/deel thans sectie B nr. 203/G2 met een
oppervlakte van 27a 08ca, zijnde de wegenis Villershof werd aangelegd door Interleuven,
Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven;
Overwegende dat deze wegenis definitief werd aangelegd en derhalve vatbaar is voor overdracht in het
openbaar domein;
Gelet op het proces-verbaal van definitieve oplevering d.d. 27.12.2006;
Gelet op het attest inzake kosteloze grondafstand d.d. 30.08.2000;
Gelet op het hypothecair getuigschrift;
Gelet op de kadastrale gegevens;
Gelet op het opmetingsplan d.d. 30.09.2004, gewijzigd op 25.11.2008;
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, Willy Trappeniers, Roger Broos, Mia Brumagne, René De Becker,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Jana Nevens, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven,
Ilse De Kée, Maria Adriaensen, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Het ontwerp van akte voor de kosteloze overdracht van de wegenis verkaveling Villershof, 3071
Kortenberg, met een oppervlakte van 27a 09ca, gekend ten kadaster onder sectie B nr. 203/G2, 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

17.

Grondinneming verkaveling Klapstraat 57, 3071 Kortenberg

Overwegende dat er een verkavelingsaanvraag werd ingediend door landmeterskantoor Feyaerts,
Pastoriestraat 31 bus 1.1 te 3128 Baal voor het creëren van 2 bouwkavels voor eengezinswoningen in
halfopen bebouwing langs de Klapstraat 57, 3071 Kortenberg;
Overwegende dat de verkavelingsaanvraag werd ingediend door de heer en mevrouw De Kerf Emile –
Coenye Clara, wonende Kruineikestraat 26 te 3150 Haacht en mevrouw De Kerf Margaretha,
wonende Camille Lenaertsstraat 24 te 3400 Landen;
Gelet op de verkavelingsvergunning V.EK/14/16, afgeleverd door het college van burgemeester en
schepenen op 27 maart 2015;
Overwegende dat in de verkavelingsvergunning o.a. de voorwaarde werd opgenomen dat kavel 3 dient
afgewerkt te worden conform het typeprofiel tot aan de rooilijn, waarna het kosteloos dient afgestaan
te worden aan de gemeente Kortenberg alvorens het attest vervreemden en bebouwen kan afgeleverd
worden;
Overwegende dat alle bijkomende kosten bij deze afstand ten laste zijn van de verkavelaar;
Gelet op het opmetingsplan van landmeter Benny Feyaerts waarbij lot 3, zijnde perceel sectie C
nr. 252/c/deel en 251/c/deel met een totale oppervlakte van 87 ca gratis zal afgestaan worden aan de
gemeente Kortenberg voor inlijving in het openbaar domein;
Overwegende dat het voetpad werd aangelegd zoals voorgeschreven;
Overwegende dat hiervoor een notariële akte zal opgesteld en ondertekend worden;
Gelet op het proces-verbaal van voorlopige oplevering d.d. 08.03.2018;
Gelet op het hypothecair getuigschrift;
Gelet op de kadastrale legger;
Gelet op de bodemattesten;
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,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Jana Nevens, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven,
Ilse De Kée, Maria Adriaensen, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Door de heer en mevrouw De Kerf Emile – Coenye Clara, wonende Kruineikestraat 26 te 3150 Haacht
en mevrouw De Kerf Margaretha, wonende Camille Lenaertsstraat 24 te 3400 Landen wordt ter
hoogte van hun eigendom, sectie C nr. 252/c/deel en 251/c/deel een strookje grond van 87 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

18.

Grondinnemingen De Costerstraat, verkaveling V.EV/14/6 en verkaveling V.EV.14/7

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing nr.10 d.d. 30.06.2014 waarbij het tracé en de uitrusting wegenis
werd goedgekeurd van de aanvraag nr. V.EV/14/6 , ingediend door Landmeetkantoor Willems,
namens de heer Trappeniers Gustaaf, mevrouw Trappeniers Sarah, de heer Trappeniers Nick en
mevrouw Trappeniers Sylvie tot het verkavelen van het perceel gelegen te Kortenberg, deelgemeente
Everberg, sectie B nr. 294 (deel) langs de De Costerstraat;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing nr. 9 d.d. 30.06.2014 waarbij het tracé en de uitrusting wegenis
werd goedgekeurd van de aanvraag nr. V.EV/14/7, ingediend door Landmeterkantoor Willems,
namens de heer Trappeniers Emmanuel, de heer Trappeniers Roel en mevrouw Trappeniers Linn, tot
het verkavelen van het perceel gelegen te Kortenberg, deelgemeente Everberg, sectie B nr. 294 (deel)
en 295/c (deel) langs de De Costerstraat;

Overwegende dat deze dossiers mee werden ondertekend door de heer en mevrouw Putzeys –
Hoylaerts, eigenaars van het perceel sectie B nr. 295 c (deel) op wiens perceel ook een gedeelte
wegenis zou worden aangelegd om aan te sluiten op de bestaande wegenis;
Gelet op de verkavelingsvergunningen V.EV/14/6, afgeleverd door het college van burgemeester en
schepenen op 13.08.2014, waarin o.a. de voorwaarde werd opgenomen om kavel 6 kosteloos af te
staan aan de gemeente Kortenberg en waarbij alle bijkomende kosten bij deze afstand ten laste zijn
van de verkavelaar;
Gelet op de verkavelingsvergunning V.EV/14/7, afgeleverd door het college van burgemeester en
schepenen op 13.08.2014, waarin o.a. de voorwaarde werd opgenomen om kavel 4 kosteloos af te
staan aan de gemeente Kortenberg en waarbij alle bijkomende kosten bij deze afstand ten laste zijn
van de verkavelaar;
Gelet op de stedenbouwkundige vergunning B.EV/2015/022 afgeleverd door het college van
burgemeester en schepenen op 03.04.2015 aan de heer en mevrouw Putzeys – Hoylaerts, Nijvelsebaan
17 te 3060 Bertem, thans wonende De Costerstraat 7 te 3078 Kortenberg, waarin o.a. de voorwaarde
werd opgenomen dat het voetpad dient aangelegd te worden gelijktijdig met de aanleg van de
voetpaden op de percelen 294 a en 294 b;
Gelet op het proces-verbaal van meting en afpaling d.d. 24.12.2015, opgesteld door het
Landmeetkantoor Willems bvba, waarbij kavel 6, sectie B nr. 294 a met een oppervlakte van 2 a 66 ca
en kavel 4, sectie B nr. 294/b met een oppervlakte van 1 a 69 ca gratis zal afgestaan worden aan de
gemeente Kortenberg voor inlijving in het openbaar domein;
Gelet op het metingsplan d.d. 01.03.2018, opgesteld door het Landmeetkantoor Willems bvba, waarbij
kavel 2, sectie B nr. 295/g (deel) en sectie B nr. 294/e (deel) met een oppervlakte van 48 ca gratis zal
afgestaan worden aan de gemeente Kortenberg voor inlijving in het openbaar domein;
Overwegende dat hiervoor een notariële akte zal opgesteld en ondertekend worden;
Gelet op het proces-verbaal van definitieve oplevering d.d. 29.01.2018;
Gelet op het hypothecair getuigschrift;
Gelet op de kadastrale gegevens;
Gelet op de bodemattesten;
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,
Ann Van de Casteele, Melody Debaetselier, Jana Nevens, Marinus van Greuningen, Adelia Vandeven,
Ilse De Kée, Maria Adriaensen, Marleen Poels
Besluit: met algemene stemmen
Door de heer Trappeniers Gustaaf, wonende Boeyendaalstraat 27, 3078 Kortenberg, mevrouw
Trappeniers Sarah, wonende Jozef Vandezandestraat 12/A te Oud-Heverlee, de heer Trappeniers Nick,
wonende Bergstraat 2/B te Bierbeek en mevrouw Trappeniers Sylvie, wonende Boeyendaalstraat 27,
3078 Kortenberg wordt ter hoogte van hun eigendom langs de De Costerstraat, kavel 6, sectie B nr.
294 S een strook grond met een oppervlakte van 2a 66ca gratis aan de gemeente Kortenberg afgestaan
om in te lijven in het openbaar domein.
Door de heer en mevrouw Trappeniers Emmanuel – Vogelaers Anita, wonende Boeyendaalstraat 18 te
3078 Kortenberg, de heer Trappeniers Roel, wonende Boeyendaalstraat 18, 3078 Kortenberg en
mevrouw Trappeniers Linn, wonende Twee Leeuwenstraat 48, 3078 Kortenberg wordt ter hoogte van
hun eigendom langs de De Costerstraat, kavel 4, sectie B nr. 294 K een strook grond met een
oppervlakte van 1 a 69 ca gratis aan de gemeente Kortenberg afgestaan om in te lijven in het openbaar
domein.
Door de heer en mevrouw Putzeys Jan – Hoylaerts Kristien, wonende De Costerstraat 7 te
3078 Kortenberg wordt ter hoogte van hun eigendom sectie B nr. 295/g/deel en 294/e/deel een
strookje grond van 48 ca aan de gemeente Kortenberg afgestaan om in te lijven in het openbaar
domein.
De kosten verbonden aan dit dossier zijn ten laste van de verkavelaars.

De notariële akte wordt namens de gemeente Kortenberg ondertekend door de voorzitter van de
gemeenteraad, bijgestaan door de gemeentesecretaris.
874.23

19.

Varia: kennisname briefwisseling

De leden van de gemeenteraad nemen kennis van:
a) de brief van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, d.d. 21 maart 2018, toegekomen op
het gemeentebestuur op 23 maart 2018, gericht aan alle CD&V-gemeenteraadsleden betreffende
tegengesteld GR en CBS i.v.m. bouwmisdrijf L. H. GR 5 maart 2018 punt 9
b) de brief van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen, d.d. 3 februari 2018, toegekomen op
het gemeentebestuur op 27 maart 2018, met referentie taes1/244 gericht aan het college van
burgemeester en schepenen, diensten ROHM en ieder lid van de gemeenteraad, betreffende
onvergunde en onvergunbare afschuwelijke plastiekdraad Ludo Huygens, NV Johilia
LE.66.RW.200100/11
c) de brief van Victor Soens, Acacialaan 4 A, 1853 Grimbergen,.d.d. 5 april 2018, toegekomen op het
gemeentehuis op 13 april 2018, met referentie <20GR>1 gericht aan “PERSOONLIJK aan
Gemeenteraadslid”, betreffende Advocaat B. Derveaux, vertrouwensstemming CD&V burgemeester
Christian Taes
d) de brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale Organisatie en Werking,
Leuven, d.d. 9 april 2018 toegekomen op het gemeentebestuur op 10 april 2018, betreffende Klacht
tegen agendapunt 9 GR d.d. 05.03.2018 inzake stratenplan Drie Sparren
505.5

In uitvoering van art. 22 van het Gemeentedecreet werden volgende punten toegevoegd aan de agenda:
de punten 19/1 tot en met 19/2 op vraag van Marinus van Greuningen namens de KNV-fractie

19/1.

Aanvraag van een omgevingsvergunning voor ontbossing Kortenberg West

Er wordt gesteld dat er voor het bewuste project nog geen vergunning tot verkavelen is, er ook nog
geen voorontwerp met betrekking tot het eventuele project is, er ook geen RUP of voorontwerp is en
dat de eventuele geplande werken volgens de informatie van het bestuur ten vroegste pas in 2020 van
start zouden gaan.
Daarom vraagt men of het niet veel te vroeg en zelfs voorbarig is om al tot ontbossing over te gaan
zolang het nog niet duidelijk is, volgens de door het bestuur gegeven informatie tijdens de recente
infoavond, hoe het eventuele project, Kortenberg West, eruit zal gaan zien. De opname capaciteit van
de te kappen bomen is aanzienlijk en het nu al kappen van deze bomen zal een grote negatieve invloed
hebben op de reeds bestaande waterproblematiek.
Ook wil men weten waarom de aanvrager uitgaat van een vrijstelling van de boscompensatieplicht, de
strook bomen langs het perceel 175N staan daar al van voor 1991, dus langer dan 22 jaar, en of er kan
meegedeeld worden hoeveel bezwaarschriften er zijn ingediend tegen deze aanvraag.
De burgemeester antwoordt dat de vraagsteller als enige van de oppositiefracties bijkomende punten
heeft ingediend en dat dit toch niet overeenstemt met de stilzwijgende afspraak dat geen bijkomende
punten worden ingediend bij budgetbesprekingen. De vraagsteller antwoordt dat die afspraak alleen
geldt bij de bespreking van het originele budget en niet bij de bespreking van budgetwijzigingen. De
Groen-fractie sluit zich hierbij aan. De burgemeester repliceert dat het ieder raadslid uiteraard vrij
staat om op elke gemeenteraad punten aan de agenda toe te voegen.

De burgemeester wijst de vraagsteller erop dat bij vroegere gelegenheden reeds herhaaldelijk is
gewezen op het feit dat over dossiers in behandeling weinig of geen toelichting kan worden gegeven,
omdat het college van burgemeester en schepenen over de inhoud ervan geen uitspraken kan of mag
doen wanneer daarover nog geen beslissing is getroffen. Bij de beoordeling van een
omgevingsvergunning gaat het trouwens om een bevoegdheid die is toegewezen aan het college van
burgemeester en schepenen en niet aan de gemeenteraad. Hij vult nog aan dat het college van
burgemeester en schepenen ook niet kan antwoorden voor of in de plaats van derden, in dit geval de
aanvrager van de omgevingsvergunning (kapmachtiging), nl. Vlabinvest.
In dit geval wordt een vraag gesteld waarop het antwoord bovendien gekend is, want op 30 maart 2018
stuurde Vlabinvest om 15.47u naar alle omwonenden die op de bewonersvergadering hun e-mailadres
hadden opgegeven (waaronder de vraagsteller) een e-mailbericht met een verklaring voor de aanvraag
van de kapvergunning en met de uitdrukkelijke toezegging dat de bomen waarvoor een kapvergunning
werd aangevraagd, niet zullen worden gerooid vooraleer er een akkoord is over het definitieve
inrichtingsplan van het project ‘Betaalbaar Wonen Kortenberg West’. Dat e-mailbericht – dat een
reactie is op de berichtgeving in de media – wordt door de burgemeester ter zitting integraal
voorgelezen.
Deelvraag A is geen vraag, maar een opsomming van stellingen.
Deelvragen B en C zijn vragen die bestemd zijn voor Vlabinvest. Het college kan hierop niet
antwoorden.
Deelvraag D handelt over een dossier in behandeling. Over de inhoud van de bezwaren kan daarom
nog geen toelichting gegeven worden. Over het aantal ingediende klachten wel. Dat is dan ook het
enige luikje van de vraagstelling waarop vanavond kan worden ingegaan. De schepen van ruimtelijke
ordening sluit hier bij aan en zegt dat er inderdaad een openbaar onderzoek werd gevoerd en dat er 8
bezwaarschriften werden ingediend. Het dossier is in behandeling en het schepencollege, onder wiens
bevoegdheid dit valt, zal na het inwinnen van de nodige adviezen, een beslissing nemen.
Tenslotte geeft de burgemeester nog mee dat het de bedoeling van het bestuur is om de opvolging van
dit dossier zo transparant mogelijk te houden en te laten begeleiden door een externe firma. De
gemeenteraad zal op de hoogte worden gehouden van het verdere verloop.
Als het van het college afhangt, zal, in overleg met Vlabinvest, SWaL, de bevoegde adviesraden én de
buurt een mooi project voor betaalbaar wonen worden gerealiseerd.

19/2.

Externe firma’s die werken in opdracht van het college

Er wordt een opstelling gevraagd van alle advies-, consultatie- en studiebureaus die bepaalde projecten
en studies uitvoeren in opdracht van het college. Tevens een opstelling van de financiële implicaties
van deze contracten. En dit voor alle beleidsgebieden, inclusief de juridische bijstand.
De schepen van financiën antwoordt dat het hier om een wel zeer algemene vraag gaat waarbij het niet
geheel duidelijk is welke antwoorden concreet worden verwacht.
Twee grote blokken kunnen onderscheiden worden. Enerzijds ondersteuning in het kader van
operationele uitgaven en anderzijds, in het kader van investeringsdossiers, infrastructuurgebonden
uitgaven dus. De schepen geeft een opsomming van deze advies-, consultatie- en studiebureaus en
deelt mee dat deze lijst, inclusief de bedragen, kan bezorgd worden.
Daarnaast is er ook juridische ondersteuning die ten laste is van de verzekeringsmaatschappij Ethias,
dit voor dossiers waarin het bestuur gedagvaard wordt door derden, aldus de burgemeester.

20.

Verslag

Gezien er geen opmerkingen werden gemaakt over de notulen van de vergadering van de
gemeenteraad van 05.03.2018, worden deze notulen conform art. 16 van het huishoudelijk reglement,
als goedgekeurd beschouwd.

L. CEUPPENS
secretaris

C. TAES
voorzitter

