Kabinet van de burgemeester

PERSBRIEFING
uw kenmerk

ons kenmerk
CT/persbriefing/141104

datum
04-11-2014

contactpersoon
Chris Taes
http://christaes.blogspot.com/

telefoon
0487 33 18 53

e-mail
chris.taes@kortenberg.be

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. Vaststelling tussenkomst huur serviceflat voor project Noah
Gemeente en OCMW organiseren vanaf 1 december 2014 dagopvang voor bejaarden in
samenwerking met de vzw Familiehulp en haar initiatief Noah. Voor de organisatie van deze
dagopvang zal een serviceflat in het complex Dry Coningen worden gebruikt. De gemeente zal
met ingang van 1 december 2014 maandelijks 239,80 euro betalen aan het OCMW als
tussenkomst in de huur van deze serviceflat. Eenzelfde bedrag zal maandelijks gedragen
worden door het OCMW. Ook wordt door de gemeente een éénmalige vergoeding van
1.860,50 euro betaald voor de leegstand van de serviceflat tijdens de periode waarin deze
gebruiksklaar werd gemaakt.

Info: OCMW-voorzitter Alexandra Thienpont, bevoegd voor sociaal beleid (CD&V) (0486 85 36 52) en
schepen van senioren en welzijn Kristien Goeminne (CD&V) (0487 33 18 55)

2. Overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Kortenberg betreffende
de samenwerking binnen het Provinciaal Bibliotheeksysteem Vlaams-Brabant
De gemeenteraad gaat een overeenkomst aan tussen de Provincie Vlaams-Brabant en de
gemeente Kortenberg voor samenwerking binnen het Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS).
Dit betekent dat de bibliotheek met een nieuw softwarepakket zal werken en een nieuwe
catalogus zal aanbieden aan de leden. Ook zullen alle bibliotheekgebruikers een provinciale
lidmaatschapskaart ontvangen. Hierdoor zullen zij zonder extra kost in andere bibliotheken
aangesloten op het PBS gebruik kunnen maken van de daar aangeboden diensten.

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

3. Iverlek: overname aandelen n.a.v. exit Electrabel nv
Naar aanleiding van de uitstap van Electrabel nv uit Iverlek, dat voor Kortenberg de
distributienetten van elektriciteit en gas beheert, bood Iverlek aan de gemeente aan om de
aandelen A2 van Electrabel die toekomen aan de gemeente over te nemen. Deze overname is
het gevolg van een Europese richtlijn die bepaalt dat distributienetbeheerders niet tegelijk ook
producenten (en dus verkopers) van elektriciteit mogen zijn.

Info: schepen van financiën Harold Vanheel (N-VA) (0486 85 36 51)
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4. Ontslag Freek Rombouts als Diensthoofd Vrije Tijd

Info: schepen van personeel Sabine Ledens (N-VA) (0486 85 36 50)
5. Aanstelling diensthoofd Algemene Zaken

Info: schepen van personeel Sabine Ledens (N-VA) (0486 85 36 50)
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