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Betreft : Nieuwsitems uit de gemeenteraad van Kortenberg
Geachte redactie,
Tijdens de vergadering van de Kortenbergse gemeenteraad kwamen o.m. de volgende items aan
bod. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan kunt u contact opnemen met het bevoegde
collegelid. We danken u alvast bij voorbaat voor uw belangstelling.
1. Reglement op leegstand/heffing op leegstaand voor de gemeente Kortenberg
Het reglement op leegstand en de heffing op leegstand worden aangepast. Om langdurige leegstand
te bestrijden zullen de verschuldigde bedragen stijgen naarmate een pand langer leegstaat.

Info: schepen van openbare werken Bart Nevens (N-VA) (0487 33 18 57)

2. Beleids- en beheerscyclus (BBC) – keuze van de beleidsdomeinen – beleidsvelden –
beleidsitems
De gemeenteraad ging akkoord om de volgende beleidsdomeinen te gebruiken voor de
indeling van de beleidsrapporten in het kader van de door de Vlaamse Regering ingevoerde
Beleids- en Beheerscyclus (BBC) voor gemeenten, provincies en OCMW’s:
 Algemene financiering (decretaal verplicht)
 Dienstverlening
 Vrije Tijd
 Welzijn
 Grondgebiedzaken
 Algemene Zaken

Info: schepen van financiën Harold Vanheel (N-VA) (0486 85 36 51)

3. Meerjarenplan 2014-2019 en Budget 2014 volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC)

Info: schepen van financiën Harold Vanheel (N-VA) (0486 85 36 51)

4. OCMW: Exploitatie- en investeringsbudget 2013 – wijziging 2 + 3
Het exploitatie- en investeringsbudget voor 2013 van het OCMW werd een tweede en derde keer
verhoogd in 2013. De gemeentelijke toelage aan het OCMW voor 2013 werd hierdoor in totaal
verhoogd met 202.789,37 euro.

Info: OCMW-voorzitter Alexandra Thienpont (CD&V) (0486 85 36 52)
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5. Verderzetting van de deelname van de gemeente aan het project ‘Intergemeentelijke
Natuur- en Landschapsploegen’ in de periode 2014-2015
De gemeenteraad besliste het project ‘Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen’ verder te
zetten voor de periode 2014-2015 met 1,5 voltijds(e) equivalent(en) (VTE) waarbij 1.450 uren = 1
VTE, met als richtinggevende kostprijs 39.541 euro per VTE.

Info: schepen van milieu Kristien Goeminne (CD&V) (0487 33 18 55)
6. Ondersteuning duurzaam bouwadvies voor particulieren

In 2014 wordt duurzaam bouwadvies gratis aangeboden aan de inwoners van de gemeente. Hiertoe
keurde de gemeenteraad een overeenkomst goed met Dialoog vzw, als partner van het Provinciaal
Steunpunt Duurzaam Bouwen. De gemeenteraad ging akkoord met een subsidie van respectievelijk
25 of 50 euro per bouwadvies voor 40 bouwadviezen. Het noodzakelijke krediet van 2.000 euro
wordt voorzien op de begroting van 2014.

Info: schepen van milieu Kristien Goeminne (CD&V) (0487 33 18 55)
7. Parkreglement Oude Abdij Kortenberg

Een aangepaste versie van het Parkreglement voor de Oude Abdij van Kortenberg wordt opgenomen
in het politiereglement. De belangrijkste wijzigingen zijn: het gedeelte achter het bijgebouw Sjaloom
en de zijkanten en de achterzijde van het abdijgebouw zijn privaat domein en dus alleen toegankelijk
voor gasten van de abdij; het uitzetten van dieren in de vijver of in het park is verboden; het
voederen van dieren is niet toegelaten; picknicken kan op de gazons, uitgezonderd het gazon dat zich
voor het abdijgebouw bevindt, en op de voorziene rustbanken.

Info: schepen van toerisme Ann Vannerem (CD&V) (0487 33 18 56)
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