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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. Kerkfabrieken: budgetten 2015 + actualisatie meerjarenplannen

De budgetten voor 2015 en de geactualiseerde meerjarenplannen van de vijf Kortenbergse
kerkfabrieken (Onze-Lieve-Vrouw Kortenberg, Sint-Martinus Everberg, Sint-Amandus Erps, Sint-Pieter
Kwerps en Sint-Antonius Meerbeek) werden goedgekeurd door de gemeenteraad. Voor de periode 2014
– 2019 is een totaal investeringsbedrag van € 227.000 voorzien voor de vijf kerkgebouwen
(Kortenberg, Erps, Kwerps, Everberg en Meerbeek).

Info: burgemeester Chris Taes, bevoegd voor kerkfabrieken (CD&V) (0487 33 18 53)

2. Wijziging personeelsformatie & organigram & aanduiding leden management team

Het gemeentebuur wil het personeelsbestand zo efficiënt mogelijk inzetten en liet een externe audit van
zowel de gemeentelijke als de OCMW-administratie doorvoeren. Op basis van deze audit werden een
aangepast organigram en een nieuwe personeelsformatie opgesteld. De gemeentelijke diensten worden
voortaan op een andere manier geclusterd. De gemeenteraad keurde het nieuwe organigram en de
nieuwe personeelsformatie voor de gemeentelijke diensten goed.

Info: schepen Sabine Ledens, bevoegd voor personeelsbeleid (N-VA) (0486 85 36 50)

3. Proper Kortenberg Ploeg: verlenging overeenkomst IGO – Proper Kortenberg

De overeenkomst met IGO voor de ‘Proper Kortenberg Ploeg’ wordt met een jaar verlengd. Deze ploeg
bestaat uit twee werknemers die voltijds instaan voor het opruimen van zwerfvuil op straten en pleinen
en die bij winterweer ook kunnen worden ingeschakeld bij het sneeuwruimen.

Info: schepen Bart Nevens, bevoegd voor het onderhoud van wegen (N-VA) (0487 33 18 57)

4. Toekenning exclusieve dienstverlening Interleuven: technische en administratieve
begeleiding, adviseren en coördineren van projecten

De gemeente sluit een exclusieve samenwerkingsovereenkomst af met de dienstverlenende vereniging
Interleuven voor technische en administratieve begeleiding en het adviseren en coördineren van
projecten, en dit voor een periode van 5 januari 2015 tot en met 31 augustus 2019. Mogelijke taken die
in dit kader kunnen worden uitgevoerd door Interleuven zijn bijvoorbeeld het ondersteunen van de
mobiliteitsdienst met het uitvoeren van het Beleidsplan Trage Wegen, het uitvoeren van meetwerk, het
opvolgen van werken uitgevoerd door de gemeentelijke werklieden en/of aannemers, het verstrekken
van technische raadgevingen.

Info: burgemeester Chris Taes, bevoegd voor mobiliteit (CD&V) (0487 33 18 53)
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5. Aankoop woning Alfons Dewitstraat 1 met grond, deelgemeente Meerbeek

De gemeente koopt een grond en woning aan gelegen tussen de kerk, het kerkhof en de school van
Meerbeek (Alfons Dewitstraat 1 te Meerbeek, sectie A nr. 74 D met een oppervlakte van 08a 69 ca).
Het perceel grenst langs alle zijden aan gemeentelijke eigendommen en het openbaar domein en de
aankoop geschiedt voor openbaar nut, met het oog op de aanbouw van een nieuwe kleuterschool in
Meerbeek. De aankoopprijs bedraagt 150.000 euro.

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