PROVINCIE VLAAMS-BRABANT – ARRONDISSEMENT LEUVEN – GEMEENTE KORTENBERG

UITTREKSEL UIT HET REGISTER der beraadslagingen van de GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 8 JUNI 2020
AANWEZIG: Ann Van de Casteele, voorzitter; Alexandra Thienpont, burgemeester; David
Haelterman, Kristien Goeminne, Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim
Moons, schepenen; Bart Nevens, Francis Peeters, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel,
Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Lia Vandeven, Axel Degreef, Maarten Willems, Hans
Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla
Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven, raadsleden; Leen Ceuppens, algemeen directeur.
De raad,

6.

Reglement geboortebomen

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2019 houdende definiëring begrip dagelijks
bestuur;
Gelet op de goedkeuring van de meerjarenplanning 2020-2025 op de gemeenteraad van 2 december
2019;
Gelet op de actie 3.1.3 van het meerjarenplan betreffende het stimuleren van het aanplanten van
streekeigen plantensoorten en hoogstammige bomen i.f.v. biodiversiteit;
Overwegende dat het gemeentebestuur van Kortenberg haar inwoners wil stimuleren om bomen aan te
planten in particuliere tuinen ten einde het grondgebied van de gemeente te vergroenen, CO2 te
reduceren, de luchtkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te verhogen;
Overwegende dat het gemeentebestuur als deel van de uitwerking van actie 3.1.3, een geboorteboom
wenst aan te bieden aan ouders van pasgeboren kinderen in de gemeente Kortenberg;
Overwegende dat voor de inwoners die geen eigen tuin hebben, het gemeentebestuur jaarlijks een
geboorteboom voor alle geboorten van dat jaar, zal aanplanten op het openbaar domein;
Overwegende dat, om in aanmerking te komen voor een geboorteboom, de inwoner van Kortenberg
moet voldoen aan de voorwaarden van dit reglement;
Overwegende dat in de meerjarenbegroting 2020-2025 de nodige budgetten zijn voorzien onder de
volgende actie ACT-3.1.3 ‘Aankoop geboortebomen’;
Overwegende dat de uitgave geraamd wordt op 3.000,00 euro incl. btw;
Overwegende dat de kredieten in het budget zijn ingeschreven onder de actie 3.1.3 registratiesleutel
0349-00/61035010;
Fractie NVA dient 1 amendement in om het voorstel van besluit als volgt te wijzigen :
Artikel 1: Doel van reglement en omschrijving doelgroep
Het gemeentebestuur bepaalt in dit reglement de procedure voor het bekomen van een geboorteboom.
Een geboorteboom wordt ter beschikking gesteld aan ouders van pasgeboren en adoptie-kinderen in de
gemeente Kortenberg.
Artikel 4§2: Begin september worden de ouders van kinderen geboren of geadopteerd tussen juli van
het voorgaande jaar en eind juni van het huidige jaar schriftelijk gecontacteerd met de vraag of zij
interesse hebben om kosteloos een geboorteboom te bestellen en in hun eigen tuin op het grondgebied
van Kortenberg te planten. Indien de ouders niet beschikken over een eigen tuin, wordt de
toestemming gevraagd om de naam van het kind te vermelden bij de geboorteboom die de gemeente
aanplant.
Gelet op de uitslag van de stemming bij handopsteking over het amendement van fractie NVA:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,
Lia Vandeven, Axel Degreef, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen,
An Verdeyen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven

Het amendement wordt aanvaard.
Gelet op de uitslag van de stemming over het agendapunt:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,
Lia Vandeven, Axel Degreef, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen,
An Verdeyen, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met algemene stemmen
De gemeenteraad keurt het reglement geboortebomen als volgt goed:

Reglement geboortebomen

Artikel 1: Doel van reglement en omschrijving doelgroep
Het gemeentebestuur bepaalt in dit reglement de procedure voor het bekomen van een geboorteboom.
Een geboorteboom wordt ter beschikking gesteld aan ouders van pasgeboren en adoptiekinderen in de
gemeente Kortenberg.
Artikel 2: Financiering
Het noodzakelijke budget wordt jaarlijks voorzien in de gemeentelijke begroting.
Artikel 3: Voorwaarden
Het kind waarvoor de geboorteboom wordt aangevraagd moet gedomicilieerd zijn in Kortenberg en de
boom dient aangeplant te worden op het grondgebied van Kortenberg op het domicilie adres. De
aanvrager moet eveneens een persoon zijn waarbij het kind gedomicilieerd is.
Artikel 4: Procedure
Artikel 4§1: Voor de aanvraag maakt de aanvrager gebruik van het daartoe bestemde formulier (online
of offline) en dient het ingevulde document per post in t.a.v. de dienst Omgeving, Dr. V. De Walsplein
30 te 3070 Kortenberg of digitaal via omgeving@kortenberg.be. Het reglement en het
aanvraagformulier zijn beschikbaar op de gemeentelijke website. Het aanvraagformulier moet in het
Nederlands worden ingevuld en ingediend worden vóór 15 oktober.
Artikel 4§2: Begin september worden de ouders van kinderen geboren of geadopteerd tussen juli van
het voorgaande jaar en eind juni van het huidige jaar schriftelijk gecontacteerd met de vraag of zij
interesse hebben om kosteloos een geboorteboom te bestellen en in hun eigen tuin op het grondgebied
van Kortenberg te planten. Indien de ouders niet beschikken over een eigen tuin, wordt de
toestemming gevraagd om de naam van het kind te vermelden bij de geboorteboom die de gemeente
aanplant.
Artikel 4§3: Het gemeentebestuur bestelt de geboortebomen vóór 31 oktober en de afrekening gebeurt
rechtstreeks tussen de leverancier en het gemeentebestuur.
Artikel 4§4: De verdeling van de geboortebomen vindt plaats in december en de aanvrager dient zelf
de gekozen geboorteboom op te halen tijdens het afhaalmoment, op het gemeentelijk afhaalpunt. De
aanvrager dient zelf in te staan voor de aanplant van de geboorteboom in de tuin.
Artikel 4§5: Het gemeentebestuur zal beroep doen op het aanbod van de provinciale groepsaankoop
voor de aankoop van de geboortebomen en indien deze niet doorgaat, zal de gemeente Kortenberg zelf
een alternatief aanbod voorzien. De boom (maat 10/12) wordt gekozen uit het aanbod van de
provinciale campagne “Behaag je tuin”, tenzij expliciet anders bepaald wordt door de gemeente.
Binnen het aanbod van bomen van maat 10/12 kan per kind één boom gekozen worden.
Artikel 5: Looptijd reglement
Dit reglement gaat in voege vanaf 9 juni 2020 en eindigt op 31 december 2025.

Artikel 6: Interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden
Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende de toepassing van dit
reglement worden behandeld door het gemeentebestuur van Kortenberg.
637.9
- 1 OMG

Namens de gemeenteraad
De algemeen directeur
(g) L. CEUPPENS

De voorzitter
(g) A. VAN DE CASTEELE
Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op: 10 juni 2020
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