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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. Tweede wijziging budget 2015: goedkeuring 
Met de tweede begrotingswijziging van het budget 2015 werden een aantal technische aanpassingen 

werden doorgevoerd met een beperkte impact op het voorziene exploitatieresultaat voor 2015.  

Het positieve exploitatieresultaat voor 2015 wordt nu begroot op 3.108.196 euro, dit is een lichte stijging 
met 99.492 euro. 

Inzake investeringen werd 52.359 euro extra voorzien, waardoor het netto investeringsbudget voor 2015 nu 
6.786.541 euro bedraagt. De belangrijkste wijziging is een verschuiving ten belope van 50.000 euro van het 

budget van 2016 naar het budget van 2015 voor de opstart van studies voor de herbestemming van 

kerkelijke gebouwen in Kortenberg, zoals voorzien in de meerjarenplanning. 
Dit tussentijdse rapport bevestigt dat de meerjarendoelstelling inzake gezond financieel en operationeel 

beheer voorop blijft staan. 
Zonder verhoging van de belastingen of ontslagen van personeel en ondanks stijgende pensioenlasten, 

maar wél met een rationeel gebruik van werkingsmiddelen, slaagt het gemeentebestuur erin om toch 

belangrijke investeringen te doen in diverse beleidsdomeinen en het Welzijnshuis. 
Info: schepen van financiën Harold Vanheel (N-VA) (0486 85 36 51) 
 
2. Kerkfabrieken: budgetten 2015 + actualisatie meerjarenplannen 

Info: burgemeester Chris Taes, bevoegd voor kerkfabrieken (CD&V) (0487 33 18 53) 
 
3. Raadscommissies: vervanging lid  

Info: burgemeester Chris Taes, bevoegd voor de algemene coördinatie van het beleid (CD&V)  
(0487 33 18 53) 
 
4. Buurtweg nr. 6 (deel) – Vogelenzangstraat – en buurtweg nr. 9 (deel) – Vierhuizenstraat – 

Kortenberg, definitieve vaststelling rooilijnplan, principiële beslissing gedeeltelijke wijziging 

buurtwegen 
Info: schepen Bart Nevens, bevoegd voor openbare werken (N-VA) (0487 33 18 57) en burgemeester Chris 
Taes, bevoegd voor mobiliteit (CD&V) (0487 33 18 53) 
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5. Inrichten van themabalies in het Administratief Centrum 

Info: schepen Bart Nevens, bevoegd voor openbare werken (N-VA) (0487 33 18 57), schepen van 
personeelsbeleid Sabine Ledens (N-VA) (0486 85 36 50) en burgemeester Chris Taes, bevoegd voor de 
algemene coördinatie van het beleid (CD&V) (0487 33 18 53) 
 
 

 
Chris TAES 


