Verslag raadscommissie Ad-Hoc 3 december 2015
Openbare zitting:
Aanwezige leden: Koen Van Roey (Voorzitter), René De Becker, Tom Jespers, Jana Nevens
(plaatsvervanger voor Melody Debaetselier), Stef Ryckmans en Mia Vandevelde (leden
raadscommissie)
Roger Broos Marinus Van Greuningen (leden raadscommissie met raadgevende stem)
Verontschuldigde leden: Julia De Coster, Ilse De Kée, Melody Debaetselier
Aanwezigen in het kader van het dossier :
Chris Taes burgemeester, ,Kristien Goeminne, Ann Vannerem , Harold Vanheel, Alexandra Thienpont
schepenen (voor het college van Burgemeester en Schepenen), Francis Peeters, gemeenteraadslid.
Johan Vanhumbeeck, commissaris HerKo

De voorzitter opent de vergadering om 20:15 uur.

Agendapunt 1: Accommodatieplan.
Er wordt gevraagd waarom de leden van de commissie het te bespreken document niet hebben
ontvangen. De burgemeester antwoordt dat het geen goed idee was om het document toe te
sturen zonder dat daarbij de nodige toelichting kon worden gegeven.
Het accommodatieplan en bijlagen zijn na de vergadering van vandaag beschikbaar voor alle
gemeenteraadsleden op het gemeentelijk portaal.
De voorzitter verleent het woord aan Ann Vannerem, schepen.
Mevr. Vannerem, schepen, licht zeer uitgebreid het ontwerp van het accommodatieplan toe.
Het plan is opgedeeld in volgende hoofdstukken: De context van de studie, het overzicht van
de accommodaties, wanneer en hoe de accommodaties worden gebruikt, de visietest, de
algemene doelstellingen van het accommodatiebeleid van de gemeente Kortenberg, te
realiseren in de huidige bestuursperiode en te realiseren in de volgende bestuursperiode.
De plan wordt op de volgende gemeenteraad van 7 december 2015 ter kennisname
geagendeerd.
Omstreeks 20u45 verlaat de heer Ryckmans de vergadering.
Agendapunt 2 – Algemene bestuurlijke politieverordening. (aanvang 21u15)
De burgemeester en de heer Johan Vanhumbeeck, commissaris bij HerKo lichten het ontwerp
van de algemene bestuurlijke politieverordening toe.
De gemeente Herent en Kortenberg hadden beide een algemene bestuurlijke
politieverordening, die, op nog al wat vlakken van mekaar verschilden.
Voor de politieman in het veld was het niet eenvoudig om de juiste bepalingen in Herent of
Kortenberg toe passen. Eenvormigheid was een noodzaak.
Het ontwerp kwam tot stand door intense samenwerking van de diensten van de gemeente
Herent, Kortenberg en HerKo. Het resultaat is een nieuwe verordening die voor beide
gemeenten op details na identiek is.
Het ontwerp van de algemene bestuurlijke politieverordening wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraad op 07 december 2015. Het advies van de jeugdraad en de
GAMV zal voor de gemeenteraadsleden beschikbaar zijn.

21u50: De voorzitter stelt een agendawijziging voor.
Mevr. Kristien Goeminne licht bondig de werking van 2015 van Woonwijzer Midden-Brabant
toe.
Agendapunt 3 – Reglement voor de organisatie van openbaar toegankelijke
evenementen.(aanvang 21u58).
Mevr. Ann Vannerem licht zeer uitgebreid het ontwerp van het evenementenreglement toe.
Het reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad op 07 december 2015.
Agendapunt 4 – jaarlijkse toelichting over de werking van een aantal intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden.
IGO: Raadslid Peeters geeft toelichting over het laatste werkingsjaar.
Interleuven: Raadslid De Coster heeft zich verontschuldigd. De toelichting van het laatste
werkingsjaar van Interleuven wordt toegelicht door Chris Taes, burgemeester.
Hofheide: Raadslid Van Tricht heeft zich verontschuldigd. De toelichting wordt gegeven
door Koen Van Roey.
Finilek en Iverlek: Deze IC organiseert jaarlijks zelf infovergaderingen voor de leden van de
gemeenteraad.
Ingevolge de (onvoorziene) afwezigheid van Bart Nevens, schepen, wordt er geen toelichting
gegeven over de werking van Ecowerf en IWVB.
De voorzitter sluit de vergadering om 22u30.
De verslaggever,

Paul Lebrun
gemeentesecretaris

