Provincie VlaamsBrabant

Aanwezigen:

Gemeenteraad
Notulen van donderdag, 21 februari 2019

Michel Vander Velpen:
Voorzitter;
Stefaan Devos:
Burgemeester;
Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu:
Schepenen;
Annita Vandebroeck: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer,
Patrick Vlayen,
Benny Hermans,
Laura Schurmans,
Kim Vandepoel, Véronique Hermans, Koen Veulemans, Guy Vandebergh:
Raadsleden;
Dominique Hayen: Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Glenn Blockx: Raadslid
Afwezig:
De Voorzitter, Michel Vander Velpen, opent de vergadering om 20.00 uur.
Gaan over tot de dagorde.
OPENBARE ZITTING
SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering
De notulen van vorige zitting datum van vrijdag, 25 januari 2019 worden goedgekeurd.
goedgekeurd
Persoonlijke klacht t.a.v. de voorzitter van de gemeenteraad Michel Vander Velpen: niet
ontvangen uitnodiging GR, OR en AGB RvB door raadslid Paul Francen.
Er wordt door raadslid Paul Francen gevraagd of er 'geheime stemming' kan plaatsvinden
zonder stembriefjes? De voorzitter Michel Vander Velpen antwoordt dat er wel degelijk met
stembriefjes gewerkt zal worden. Een anonieme stemming met stembriefjes is immers een
wettelijke vereiste voor het aanstellen van vertegenwoordigers in intercommunales.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

2) Kennisname bevoegdheden leden schepencollege
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Er wordt kennisgegeven van de bevoegdheden van de leden van het college van
burgemeester en schepenen.
Dienaangaande wordt verwezen naar de presentatie in bijlage.
Juridisch kader
Gelet op het decreet lokaal bestuur dd. 22.12.2017 en de latere wijzigingen, meer bepaald
Deel II, hoofdstuk 1, Titel 2;
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad neemt kennis van de bevoegdheidsverdeling binnen het college
van burgemeester en schepenen.
kennisname
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

3) Kennisname geldigverklaring verkiezing politieraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Op 25.01.2019 werd overgegaan tot verkiezing van de leden van de politieraad.
Op 07.02.2019 trof de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant een besluit
geldigverklaring van de leden van de politieraad.

tot

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur dd. 22.12.2017
Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke
gemeenteraad van de leden van de politieraad;
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief van 14 november 2012 betreffende de verkiezing en de
installatie van de politieraadsleden van een meergemeentezone;

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de deputatie waarbij de
verkiezing van de leden van de politieraad van Kortenaken, zoals omschreven in het PV van
25.01.2019, geldig wordt verklaard.
kennisname
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

4) Onderscheidingsteken voorzitter van de gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Overwegende dat noch het gemeentedecreet, noch het decreet lokaal bestuur voorzien in een
onderscheidingsteken voor de voorzitter van de gemeenteraad;
Overwegende dat –op grond van de gemeentelijke autonomie - de gemeenteraad een
beslissing kan nemen over het dragen van een onderscheidingsteken door de voorzitter van
de gemeenteraad;
Dat deze functie in het decreet lokaal bestuur werd opgewaardeerd nu deze voorzitter, meteen
ook voorzitter is van de OCMW-raad;
Overwegende dat de Vlaamse Regering geen beslissing zal nemen inzake het
onderscheidingsteken van de voorzitter van de gemeenteraad;
Op voordracht van het college;
Juridisch kader
Gelet op het decreet lokaal bestuur dd. 21.12.2017, meer bepaald art. 148, 4de lid;
Gelet op de vraag nr. 251 van dhr. Willy Segers en het antwoord van minister Homans inzake
de onderscheidingstekens van de voorzitter van de gemeenteraad en het vast bureau.
Financiële aspecten
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist een onderscheidingsteken te voorzien (sjerp) voor de
voorzitter van de gemeenteraad.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

5) Huishoudelijk reglement gemeenteraad Kortenaken
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
In bijlage kunnen jullie het ontwerp van huishoudelijk reglement van de gemeenteraad vinden
voor goedkeuring.
Juridisch kader
Gelet op artikel 38 van het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad bij aanvang van de zittingsperiode een huishoudelijk
reglement vaststelt waarin aanvullende maatregelen worden opgenomen voor de werking van
de gemeenteraad;
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist akkoord te gaan met het ontwerp van huishoudelijk reglement
van de gemeenteraad Kortenaken.
goedgekeurd
Raadslid Patrick Vandijck heeft enkele verduidelijkingsvragen:
- bij artikel 10, §5: Het is zeker niet de bedoeling dat er een vergoeding wordt gevraagd.
- bij artikel 14: de eerste schepen Niels Willems vervangt de voorzitter Michel Vander Velpen
bij afwezigheid.
- bij artikel 21: een raadslid kan wel degelijk 2x het woord vragen bij een bepaald agendapunt.
- bij artikel 35: "(Zie verder in artikel 38, § 5 van dit reglement)" dient geschrapt te worden.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

6) Deontologische code lokale mandatarissen gemeente en OCMW Kortenaken
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
In bijlage kunnen jullie het ontwerp van deontologische code voor lokale mandatarissen
gemeente en OCMW vinden voor goedkeuring.
Juridisch kader
Gelet op artikel 39 van het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op het feit dat de gemeenteraad bij aanvang van de zittingsperiode een deontologische
code vaststelt voor lokale mandatarissen met het oog op zuivere besluitvorming;

BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist akkoord te gaan met het ontwerp van deontologische code
voor lokale mandatarissen gemeente en OCMW Kortenaken.
goedgekeurd
Raadslid Patrick Vandijck heeft een verduidelijkingsvraag:
- artikel 41: redactie dient aangepast te worden: "Ik zou dat wel behouden en bv. halverwege
de legislatuur nog eens evalueren. Dat hoeft niet lang te duren, maar op 6 jaar tijd kan er veel
veranderen, dus is een evaluatie wel zinvol" dient geschrapt te worden.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

FINANCIËN
7) Budget gemeente 2019: kennisname met opmerkingen
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Kennisname met opmerkingen van budget 2019 door de gouverneur, toezicht door het
Agentschap Binnenlands Bestuur. Toezichttermijn afgesloten op 11 februari 2019.
Juridisch kader
Gelet op artikel 16 van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaams
Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten - B.S. 3/8/1993 “Het besluit van de
Provinciegouverneur wordt aan de gemeenteraad medegedeeld tijdens zijn eerstvolgende
vergadering”.
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad neemt kennis van de kennisname met opmerkingen door de
gouverneur van de provincie Vlaams- Brabant dd. 06 februari 2019.
kennisname
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
8) Aanstelling nieuwe leden raad van bestuur AGB
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Er wordt verwezen naar de statuten van het AGB afdeling II artikel 13 inzake de samenstelling
van de raad van bestuur: de raad van bestuur wordt samengesteld uit alle leden van de
gemeenteraad;
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist aan te stellen als nieuwe bestuurders van het AGB de
huidige gemeenteraadsleden te weten:
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Burgemeester
Schepen
Voorzitter gemeenteraad en
OCMW-raad
Raadslid
Raadslid
Schepen
Schepen
Raadslid
Raadslid
Schepen/voorzitter BCSD
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid

Alles
Francen
Vandijck
Devos
Vandewijngaerden

André
Paul
Patrick
Stefaan
Griet

Vander Velpen
Depré-Geysenbergs
Vanlaer
Mollu
Willems
Vlayen
Hermans
Vandebroeck
Schurmans
Blockx
Vandepoel
Hermans
Veulemans
Vandebergh

Michel
Betty
Josette
Kristof
Niels
Patrick
Benny
Annita
Laura
Glenn
Kim
Veronique
Koen
Guy

Artikel 2. Alle thans bestaande leden van de raad van bestuur worden ontslag verleend.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

FINANCIËN
9) Budget AGB 2019: kennisname met opmerkingen
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Kennisname met opmerkingen van budget 2019 door de gouverneur, toezicht door het
Agentschap Binnenlands Bestuur. Toezichttermijn afgesloten op 11 februari 2019.
Juridisch kader
Gelet op artikel 16 van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaams
Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten - B.S. 3/8/1993 “Het besluit van de
Provinciegouverneur wordt aan de gemeenteraad medegedeeld tijdens zijn eerstvolgende
vergadering”.
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad neemt kennis van de kennisname met opmerkingen door de
gouverneur van de provincie Vlaams- Brabant dd. 06 februari 2019.
kennisname
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

10) Prijssubsidies AGB 2019
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Op basis van de geboekte omzet van 2018 werd een analyse met het oog op de bepaling van
de prijssubsidie gemeente Kortenaken in 2019 gemaakt. Deze analyse wordt hierna in de
feitelijke context weergegeven.
Rekening houdende met het budget 2019 waarbij in het AGB en de Gemeente een
prijssubsidie van 115.000 EUR gebudgetteerd werd.
Wordt voorgesteld om de prijssubsidie als volgt te bepalen: prijs gebruikers x 10 (factor 10).
De prijzentabel ziet er dan als volgt uit:

SPORTHAL
Dagtype A Dagtype B
(9 uur)
(14 uur)

POLYVALENTE ZAAL
Polyvalente Dagtype A Dagtype B
zaal
(9 uur)
(14 uur)

€ 10,00

€

80,00

120,00

€

€ 100,00

€

800,00

€ 1.200,00

€

50,00

€ 400,00

€

600,00

€ 110,00

€

880,00

€ 1.320,00

€

55,00

€ 440,00

€

660,00

prijzen excl. 6% BTW

Gebruikstarieven sporthal
1 unit/u 2 units/u
De Vruen
Particulieren/
Verenigingen/ scholen
€ 5,00 € 8,00
van Kortenaken
Prijssubsidie gemeente
€ 50,00 € 80,00
Kortenaken aan AGB
Totale ontvangst AGB
€ 55,00 € 88,00

Particulieren/
Verenigingen/ scholen
van Bekkevoort
Tussenkomst gemeente
Bekkevoort*
Prijssubsidie gemeente
Kortenaken aan AGB
Totale ontvangst AGB

3 units/u

€

5,00 €

40,00 €

60,00

€

5,00

€

8,00

€ 10,00

€

80,00

€

120,00

€

5,00 €

40,00 €

60,00

€

5,00

€

8,00

€ 10,00

€

80,00

€

120,00

€

5,00 €

40,00 €

60,00

€ 45,00

€ 72,00

€ 90,00

€

720,00

€ 1.080,00

€

45,00

€ 360,00

€

540,00

€ 55,00

€ 88,00

€ 110,00

€

880,00

€ 1.320,00

€

55,00

€ 440,00

€

660,00

* wordt bepaald door schriftelijke overeenkomst tussen AGB en gemeente Bekkevoort

Particulieren/
Verenigingen/ scholen
buiten gemeente
Kortenaken/ Bekkevoort
Prijssubsidie gemeente
Kortenaken aan AGB
Totale ontvangst AGB

€ 10,00

€ 16,00

€ 20,00

€

160,00

€

240,00

€

10,00

€

80,00

€

120,00

€ 45,00

€ 72,00

€ 90,00

€

720,00

€ 1.080,00

€

45,00

€ 360,00

€

540,00

€ 55,00

€ 88,00

€ 110,00

€

880,00

€ 1.320,00

€

55,00

€ 440,00

€

660,00

De prijssubsidie van gemeente Bekkevoort werd constant gehouden.
Bij de vooropgestelde factor 10 wordt de doelstelling van 115.000 EUR in principe na 3
kwartalen bereikt (na facturatie maand september). Dit laat toe om de prijssubsidie voor het
laatste kwartaal te reduceren of tot 0 EUR te herleiden. De bedoeling is m.a.w. het
vooropgestelde doel nog voor het einde van het boekjaar te bereiken zodat er tijdig kan
bijgestuurd worden.

Jaar Maand Code Document Omschr. Rekening
Jaar Maand Dagboek
Omschrijving

2018 01

02

03

04

05

06

VE2E

VF
VE2E

VF
VE2E

VF
VE2E

VF
VE2E

VF
VE2E

VF
07

VE2E

VF
08

09

10
11
12

VE2E

VF
VE2E

VF
VE2E
VF
VE2E
VF
VE2E
VF

Totaal 2018

70500001 70500004
Bijdrage Prijssubgebruiker sidie
Kortenaken

Opbrengsten uit verhuur2.120,58
zalen en lokalen
Prijssubsidie van Bekkevoort
Prijssubsidie van Kortenaken
34.138,50
Andere huuropbrengsten
Opbrengsten uit verhuur1.634,56
zalen en lokalen
Prijssubsidie van Bekkevoort
Prijssubsidie van Kortenaken
26.226,50
Andere huuropbrengsten
Opbrengsten uit verhuur1.813,08
zalen en lokalen
Prijssubsidie van Bekkevoort
Prijssubsidie van Kortenaken
28.451,00
Andere huuropbrengsten
Opbrengsten uit verhuur1.294,30
zalen en lokalen
Prijssubsidie van Bekkevoort
Prijssubsidie van Kortenaken
20.182,25
Andere huuropbrengsten
Opbrengsten uit verhuur1.250,32
zalen en lokalen
Prijssubsidie van Bekkevoort
Prijssubsidie van Kortenaken
20.124,25
Andere huuropbrengsten
Opbrengsten uit verhuur1.200,60
zalen en lokalen
Prijssubsidie van Bekkevoort
Prijssubsidie van Kortenaken
19.418,50
Andere huuropbrengsten
Opbrengsten uit verhuur zalen
60,00
en lokalen
Opbrengsten uit verhuur zalen
110,00
en lokalen
Prijssubsidie van Bekkevoort
Prijssubsidie van Kortenaken
344,00
Andere huuropbrengsten
Opbrengsten uit verhuur zalen
60,00
en lokalen
Opbrengsten uit verhuur zalen
925,00
en lokalen
Prijssubsidie van Bekkevoort
Prijssubsidie van Kortenaken
2.188,94
Andere huuropbrengsten
Opbrengsten uit verhuur1.513,20
zalen en lokalen
Prijssubsidie van Bekkevoort
Prijssubsidie van Kortenaken
3.227,42
Andere huuropbrengsten
Opbrengsten uit verhuur1.958,62
zalen en lokalen
Andere huuropbrengsten
Opbrengsten uit verhuur2.115,37
zalen en lokalen
Andere huuropbrengsten
Opbrengsten uit verhuur1.860,58
zalen en lokalen
Andere huuropbrengsten
2018 17.916,21 154.301,36
BUDGET-DOEL 2019 17.050,00 115.000,00
(*)

70500005 70500099 Eindtotaal
PrijssubConcessie
sidie
Bekkevoort

110,00
1.322,31
120,00
1.398,02
30,00
1.398,02
20,00
1.398,02
50,00
1.398,02
10,00
1.398,02

110,00
1.398,02

912,06
1.398,02
1.344,78
1.398,02
1.398,02
1.398,02
1.398,02
2.706,84 16.700,53

2.120,58
110,00
34.138,50
1.322,31
1.634,56
120,00
26.226,50
1.398,02
1.813,08
30,00
28.451,00
1.398,02
1.294,30
20,00
20.182,25
1.398,02
1.250,32
50,00
20.124,25
1.398,02
1.200,60
10,00
19.418,50
1.398,02
60,00
110,00
110,00
344,00
1.398,02
60,00
925,00
912,06
2.188,94
1.398,02
1.513,20
1.344,78
3.227,42
1.398,02
1.958,62
1.398,02
2.115,37
1.398,02
1.860,58
1.398,02
191.624,94

3.000,00 17.200,00 152.250,00

factor 7
factor 9
Bijdrage
Bijdrage
gebruiker x 7 gebruiker x 9

CUMULfact9 factor 10
CUMULfact10
Cumulatief
Bijdrage
Cumulatief bij
bij factor 9
gebruiker x 10 factor 10

14.844,06

19.085,22

21.205,80

11.441,92

14.711,04

33.796,26

16.345,60

37.551,40

12.691,56

16.317,72

50.113,98

18.130,80

55.682,20

9.060,10

11.648,70

61.762,68

12.943,00

68.625,20

8.752,24

11.252,88

73.015,56

12.503,20

81.128,40

8.404,20

10.805,40

83.820,96

12.006,00

93.134,40

770,00

990,00

84.810,96

1.100,00

94.234,40

6.475,00

8.325,00

93.135,96

9.250,00

103.484,40

10.592,40

13.618,80

106.754,76

15.132,00

118.616,40
(*)

13.710,34

17.627,58

19.586,20

138.202,60

14.807,59

124.382,34
(*)
19.038,33 143.420,67

21.153,70

159.356,30

13.024,06

16.745,22

18.605,80

177.962,10

124.573,47
(*)

160.165,89

160.165,89

177.962,10

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist akkoord te gaan met de prijzentabel zoals in het overwegende
gedeelte weergegeven (factor 10).
goedgekeurd
Raadslid Paul Francen heeft enkele tekstuele aanpassingen voorgesteld wat betreft de
formulering in het raadsbesluit. De vraag wordt gesteld om de bewoordingen aan te passen.
Hiermee wordt akkoord te gaan.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
11) Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar
domein
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Kristof Mollu

Feitelijke context
In bijlage kunnen jullie het ontwerp van ontwerp van retributiereglement op werken aan
nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein vinden voor goedkeuring.
Financiële aspecten
Kostprijs: /
Beschikbaar budget: /
Budgettaire sleutel: 73699000/002000
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist akkoord te gaan met het ontwerp van retributiereglement op
werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

BURGERZAKEN
12) Aanpassing van het retributiereglement op de afgifte van administratieve stukken dienst burgerzaken
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Op de gemeenteraad van 20 december 2018 werd het retributiereglement op de afgifte van
administratieve stukken dienst burgerzaken, goedgekeurd.
Na goedkeuring werd dit retributiereglement naar het Agentschap Binnenlands Bestuur
gestuurd in het kader van het uitoefenen van bestuurlijk toezicht. Mevrouw Sonja Vrijdaghs
bezorgde ons volgende opmerking bij bovenvermeld reglement:
“Voor de afgifte van een identiteitsstuk voor vreemde onderdanen -12 jaar stelt u een tarief
vast van 9 euro. Ik vestig uw aandacht op het KB van 22 oktober 2013 tot wijziging van het
Koninklijk Besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten
voor kinderen onder de twaalf jaar. In artikel 6 van dit KB wordt Hoofdstuk I – Het identiteitsstuk
van het Koninklijk Besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende
identiteitsdocumenten voor kinderen onder de 12 jaar opgeheven. Bijgevolg moet het tarief
voor de afgifte van een identiteitsstuk voor vreemde onderdanen -12 jaar geschrapt worden
uit het reglement.

Conform artikel 10 van het KB van 10 december 1996 kan u wel een tarief van 2 euro vragen
voor de afgifte van een identiteitsbewijs.”
In bijlage kunnen jullie dan ook het aangepaste retributiereglement op de afgifte van
administratieve stukken dienst burgerzaken, vinden voor goedkeuring.
Financiële aspecten
Kostprijs: /
Beschikbaar budget: /
Budgettaire sleutel: 70200001/013000, 70200002/013000 en 70200009/013000;
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist akkoord te gaan met het aangepaste retributiereglement
op de afgifte van administratieve stukken – dienst burgerzaken.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

TECHNISCHE DIENST / OPENBARE WERKEN
13) Aankoop en leveren van wegenismaterialen tijdens dienstjaren 2019-2021 Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dirk Appeltants

Bevoegd schepen: Kristof Mollu

Feitelijke context
In het kader van de opdracht “Aankoop en leveren van wegenismaterialen tijdens dienstjaren
2019-2021” werd een bestek met nr. 2019-009 opgesteld door het Hoofd technische dienst.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 99.173,55 excl. btw of € 120.000,00 incl.
21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Juridisch kader
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

de

uitdrukkelijke

motiveringsplicht

van

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 2° (nieuwe
werken/diensten, bestaande uit de herhaling van soortgelijke werken/diensten).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
Financiële aspecten
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2019 en volgende jaren,
op budgetcode 61030501/020000.
BESLUIT
Art. 1. Het bestek met nr. 2019-009 en de raming voor de opdracht “Aankoop en leveren van
wegenismaterialen tijdens dienstjaren 2019-2021”, opgesteld door het Hoofd technische dienst
worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 99.173,55 excl. btw
of € 120.000,00 incl. 21% btw.
Art. 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Art. 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2019 en
volgende jaren, op budgetcode 61030501/020000.
Art. 4. Afschrift van deze beslissing wordt verzonden aan de heer gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

14) Onderhoudswerken aan betonwegen, fiets- en voetpaden tijdens 2019, 2020 en 2021
- Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dirk Appeltants

Bevoegd schepen: Kristof Mollu

Feitelijke context
In het kader van de opdracht “Onderhoudswerken aan betonwegen, fiets- en voetpaden tijdens
2019, 2020 en 2021” werd een bestek met nr. 2018-004 opgesteld door het Hoofd technische
dienst.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 265.591,90 excl. btw of € 321.366,20 incl.
21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de mededingingsprocedure met
onderhandeling.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over
de exact benodigde hoeveelheden.

Juridisch kader
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

de

uitdrukkelijke

motiveringsplicht

van

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, § 1, 1° f (de
geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 750.000,00 niet) en artikel 43.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
Financiële aspecten
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019en volgende
jaren, op budgetcodes 22400007/020000-01-27 en 22400007/020000-01-39 en de
financiering gebeurt deels met eigen middelen en deels met subsidies afkomtig van het
plattelandsfonds.
BESLUIT
Art. 1. De selectievereisten zoals opgenomen in de publicatie en de raming voor de opdracht
“Onderhoudswerken aan betonwegen, fiets- en voetpaden tijdens 2019, 2020 en 2021”,
opgesteld door het Hoofd technische dienst worden goedgekeurd. De raming bedraagt
€ 265.591,90 excl. btw of € 321.366,20 incl. 21% btw.
Art. 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de mededingingsprocedure met
onderhandeling.
Art. 3. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
niveau.
Art. 4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019 en
volgende jaren, op budgetcodes 22400007/020000-01-27 en 22400007/020000-01-39.
Art. 5. Afschrift van deze beslissing wordt verzonden aan de heer gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant.
goedgekeurd
Raadslid Patrick Vandijck heeft vraag of er geen verwarring kan ontstaan door het gebruik van
de twee termen 'bestek' en 'selectievereisten' doorheen de tekst. De bewoording 'bestek' zal
consequent worden toegepast.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

15) Onderhoudswerken aan asfaltwegen in gemeente Kortenaken tijdens 2019, 2020 en
2021 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dirk Appeltants

Bevoegd schepen: Kristof Mollu

Feitelijke context
In het kader van de opdracht “Onderhoudswerken aan asfaltwegen in gemeente Kortenaken
tijdens 2019, 2020 en 2021” werd een bestek met nr. 2018-006 opgesteld door het Hoofd
technische dienst.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 125.701,50 excl. btw of € 152.098,82 incl.
21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over
de exact benodigde hoeveelheden.
Juridisch kader
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

de

uitdrukkelijke

motiveringsplicht

van

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet) en artikel 43.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Financiële aspecten
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcodes
22400007/020000-01-27 en 22400007/020000-01-39 en in het budget van de volgende jaren
en de financiering gebeurt deels met eigen middelen en deels met subsidies via het
plattelandsfonds.
De financieel directeur heeft op donderdag, 14 februari 2019 het visum verleend.
Conform artikel I.4. wordt er geen concreet budget vastgelegd. De facto gaat het over het
vastleggen van een leverancier op basis van eenheidsprijzen. Gemeente Kortenaken wordt
niet gebonden aan hoeveelheden. Er wordt met andere woorden geen budgetten

voorafgenomen.
I.4 Prijsvaststelling
De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen prijslijst.
De opdracht tegen prijslijst is een opdracht waarbij de eenheidsprijzen voor de verschillende
posten forfaitair zijn en de hoeveelheden, voor zover er hoeveelheden voor de posten worden
bepaald, vermoedelijk zijn of worden uitgedrukt binnen een vork. De posten worden verrekend
op basis van de werkelijk bestelde en gepresteerde hoeveelheden.
De opdracht wordt gegund op basis van de eenheidsprijzen opgegeven in de offerte. Bij het
opstellen van de lastvoorwaarden van deze opdracht beschikt de aanbestedende overheid
nog niet over de exact benodigde hoeveelheden. Daarom zijn de vermoedelijke hoeveelheden
louter indicatief. Zij binden het bestuur op geen enkele wijze. De aannemer kan geen
schadevergoeding eisen indien deze vermoedelijke hoeveelheden niet bereikt worden.
Elke afzonderlijke afroep zal het voorwerp uitmaken van een bestelbon.
BESLUIT
Art. 1. Het bestek met nr. 2018-006 en de raming voor de opdracht “Onderhoudswerken aan
asfaltwegen in gemeente Kortenaken tijdens 2019, 2020 en 2021”, opgesteld door het Hoofd
technische dienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming
bedraagt € 125.701,50 excl. btw of € 152.098,82 incl. 21% btw.
Art. 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Art. 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op
budgetcodes 22400007/020000-01-27 en 22400007/020000-01-39 en in het budget van de
volgende jaren.
Art. 4. Afschrift van deze beslissing wordt verzonden aan de heer gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

16) Vernieuwen van voegvullingen van betonwegen in gemeente Kortenaken tijdens
2019, 2020 en 2021 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dirk Appeltants

Bevoegd schepen: Kristof Mollu

Feitelijke context
In het kader van de opdracht “Vernieuwen van voegvullingen van betonwegen in gemeente
Kortenaken tijdens 2019, 2020 en 2021” werd een bestek met nr. 2018-005 opgesteld door
het Hoofd technische dienst.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 124.480,00 excl. btw of € 150.620,80 incl.
21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over
de exact benodigde hoeveelheden.
Juridisch kader
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

de

uitdrukkelijke

motiveringsplicht

van

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet) en artikel 43.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Financiële aspecten
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op budgetcode
22400007/020000-01-39 en in het budget van de volgende jaren en de financiering gebeurt
met eigen middelen.

BESLUIT
Art. 1. Het bestek met nr. 2018-005 en de raming voor de opdracht “Vernieuwen van
voegvullingen van betonwegen in gemeente Kortenaken tijdens 2019, 2020 en 2021”,
opgesteld door het Hoofd technische dienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en
diensten. De raming bedraagt € 124.480,00 excl. btw of € 150.620,80 incl. 21% btw.
Art. 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Art. 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op
budgetcode 22400007/020000-01-39 en in het budget van de volgende jaren.
Art. 4. Afschrift van deze beslissing wordt verzonden aan de heer gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

17) Tanken van mazout aan tankstation tijdens de dienstjaren 2019-2021 - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dirk Appeltants

Bevoegd schepen: Kristof Mollu

Feitelijke context
In het kader van de opdracht “Tanken van mazout aan tankstation tijdens de dienstjaren 20192021” werd een bestek met nr. 2019-002 opgesteld door de Hoofd technische dienst.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 68.181,82 excl. btw of € 82.500,00 incl.
21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Juridisch kader
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

de

uitdrukkelijke

motiveringsplicht

van

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 2° (nieuwe
werken/diensten, bestaande uit de herhaling van soortgelijke werken/diensten) en artikel 43.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
Financiële aspecten
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2019 en volgende jaren,
op budgetcode 61600004/020000.
BESLUIT
Art. 1. Het bestek met nr. 2019-002 en de raming voor de opdracht “Tanken van mazout aan
tankstation tijdens de dienstjaren 2019-2021”, opgesteld door de Hoofd technische dienst
worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 68.181,82 excl. btw
of € 82.500,00 incl. 21% btw.
Art. 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Art. 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2019 en
volgende jaren, op budgetcode 61600004/020000.
Art. 4. Afschrift van deze beslissing wordt verzonden aan de heer gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

18) Leveren van mazout voor alle gemeentelijke gebouwen tijdens dienstjaren 20192021 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dirk Appeltants

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
In het kader van de opdracht “Leveren van mazout voor alle gemeentelijke gebouwen tijdens
dienstjaren 2019-2021” werd een bestek met nr. 2019-004 opgesteld door de Hoofd
technische dienst.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 94.214,88 excl. btw of € 114.000,00 incl.
21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

Juridisch kader
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

de

uitdrukkelijke

motiveringsplicht

van

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Financiële aspecten
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2018 en volgende jaren.
BESLUIT
Art. 1. Het bestek met nr. 2019-004 en de raming voor de opdracht “Leveren van mazout voor
alle gemeentelijke gebouwen tijdens dienstjaren 2019-2021”, opgesteld door de Hoofd
technische dienst worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming
bedraagt € 94.214,88 excl. btw of € 114.000,00 incl. 21% btw.
Art. 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Art. 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019 en volgende jaren.
Art. 4. Afschrift van deze beslissing wordt verzonden aan de heer gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU
19) Vervoerregio Leuven - Toetreden tot vervoerregioraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Stefke Bellen

Bevoegd schepen: Kristof Mollu

Feitelijke context
Overwegende dat er voor iedere vervoerregio een regionaal mobiliteitsplan dient te worden
opgemaakt;
Overwegende dat de opmaak en goedkeuring van dit plan een taak is van de op te richten
vervoerregioraad die per vervoerregio als overlegorgaan opgericht wordt;
Overwegende dat de gemeenten behorende tot de vervoerregio via deze vervoerregioraad op
deze wijze integraal en rechtstreeks betrokken worden bij het uittekenen van het
mobiliteitsbeleid voor de regio; dat zij daar onder andere een belangrijke rol krijgen in de
gelaagde organisatie van het openbaar vervoer, de synchromodaliteit en de combimobiliteit,
het prioriteren, opvolgen en evalueren van maatregelen inzake verkeersveiligheid alsook
doorstroming, het bepalen van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, met uitzondering
van fietssnelwegen, het advies geven aan de gewestelijke overheden bij de opmaak van het
Geïntegreerd Investeringsprogramma en het prioriteren, opvolgen en evalueren van regionale
mobiliteitsprogramma’s en -projecten die van strategisch belang zijn op het niveau van de
vervoerregio;
Overwegende dat het engagement voor de gemeente het volgende inhoudt: actief participeren
aan de werking en de overlegmomenten van de vervoerregioraad, beschikbare informatie
delen (o.m. uit het eigen mobiliteitsplan) en constructief meewerken aan de uitvoering van
concrete acties;
Juridisch kader
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 21 december 2018 van het ontwerp
van decreet betreffende de basisbereikbaarheid;
Gelet op de goedkeuring door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 van de indeling van het
grondgebied van het Vlaamse Gewest in 15 vervoerregio’s en de afbakening van deze
vervoerregio’s;
Gelet dat bij die afbakening de gemeente Kortenaken deel uitmaakt van de vervoerregio
Leuven;
Gelet op artikel 40 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
BESLUIT
Artikel 1. De schepen bevoegd voor Mobiliteit, Kristof Mollu, is de vertegenwoordiger van de
gemeente in de Vervoerregioraad van de vervoerregio Leuven. Schepen Niels Willems wordt
aangesteld als plaatsvervanger bij afwezigheid van schepen Kristof Mollu.
Artikel 2. De mobiliteitsambtenaar, Stefke Bellen, is de ambtelijke vertegenwoordiger van de
gemeente in de vervoerregio Leuven. De ambtelijke vertegenwoordiger is gemachtigd de
vergaderingen van werkgroepen bij te wonen.

Artikel 3. De gemeente engageert zich om mee te werken aan het opstellen van het
mobiliteitsplan van de vervoerregio Leuven. Alle gegevens die de gemeente heeft verzameld
voor de opmaak van het gemeentelijk mobiliteitsplan, worden op eenvoudig verzoek ter
beschikking gesteld van de vervoerregioraad in functie van de opmaak van het mobiliteitsplan
voor de vervoerregio en/of voor de voorbereiding van concrete projecten
Artikel 4. Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit
besluit.
Artikel 5. Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan het secretariaat van de vervoerregio
Leuven (Diestsepoort 6 bus 82, 3000 Leuven).
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
20) Aanstellen vertegenwoordiger opdrachthoudende vereniging: Riobra. Algemene
vergaderingen.
Mandatering buitengewone algemene vergadering 15.03.2019.
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Feitelijke context
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Riobra;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 15 januari 2019 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van
Riobra die op 15 maart 2019 plaatsheeft te Lubbeek;
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente/stad per brief van 4 december
2018 overgemaakt werd;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald
wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene
vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid
kunnen worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024;
Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, ook gelden voor de
vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als
kandidaat-lid mogen voorgedragen worden voor het regionaal bestuurscomité (RBC) of voor
de raad van bestuur;

Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming. Er worden 18 stembrieven
aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden
mevrouw Laura Schurmans en de heer Niels Willems; de uitslag is als volgt: Devos Stefaan
(effectieve) 18 ja; Vander Velpen Michel (plaatsvervanger) 18 ja; goedkeuring van de agenda
van de Algemene Vergadering van 15.03.2019 18 ja.
Juridisch kader
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist de heer Stefaan Devos, burgemeester, wonende te
Heidestraat 35A te 3470 Kortenaken aan te duiden als vertegenwoordiger op de
(Buitengewone) Algemene Vergaderingen van Riobra voor de periode van heden tot het einde
van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 2. De heer Michel Vander Velpen, voorzitter van de gemeenteraad, wonende te Oude
Diestsestraat 10 te 3473 Waanrode aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger
op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen van Riobra voor de periode van heden tot het
einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 3. De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de
algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Riobra
d.d. 15 maart 2019 met als enig agendapunt ‘Statutaire ontslagnemingen en benoemingen’.
Artikel 4. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging op 15 maart 2019,
op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.
De vertegenwoordiger bekomt aldus het mandaat om de agendapunten goed te keuren.
Artikel 5. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Riobra, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg
199, blok C – 9090 Melle.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

21) Aanstellen vertegenwoordiger opdrachthoudende vereniging: Riobra. Raad van
Bestuur.
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Feitelijke context
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerder activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Riobra OV;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 15 januari 2019 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van
Riobra OV die op 15 maart 2019 plaatsheeft te Lubbeek;
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente/stad op 4 december 2018 per
brief overgemaakt werd;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 22 van de statuten alle huidige mandaten bij Riobra
OV onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een algehele
vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan;
Gelet op het feit dat de gemeente ingedeeld is bij een regionaal bestuurscomité (RBC).
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 24 van de statuten elke gemeente het recht heeft
op één (1) kandidaat-lid voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité (RBC);
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 16 van de statuten de deelnemende gemeente het
recht heeft om eventueel 1 kandidaat-bestuurder voor te dragen en dat het om dezelfde
persoon moet gaan die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC;
Gelet op het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van
de raad van bestuur beperkt is tot vijftien (15);
Gelet op de beraadslagingen;
Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming. Er worden 18 stembrieven
aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden
mevrouw Laura Schurmans en de heer Niels Willems; de uitslag is als volgt: Kristof Mollu 17
ja; er is 1 ongeldige stem.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur dd. 22.12.2017;
BESLUIT
Artikel 1. De heer Kristof Mollu, schepen, wonende te Krawatenstraat 118 te 3470 Kortenaken
voor te dragen als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC) Oost van de
opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf de algemene vergadering
van 15 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het jaar 2025.
Artikel 2. Dezelfde persoon vermeld in artikel 1 tevens voor te dragen als kandidaat-lid voor
de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf
de algemene vergadering van 15 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het
jaar 2025.

Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Riobra OV, ter attentie van het secretariaat, p/a
Brusselsesteenweg 199 blok C, 9090 Melle.
goedgekeurd
Stemresultaat: 17 stemmen voor, 1 stem ongeldig

22) Aanstellen vertegenwoordiger
vergadering.
Betrokkenen

intercommunale:

De

Watergroep.

Algemene

Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Feitelijke context
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging De watergroep;
Gelet op het feit dat de gemeente per mail werd verzocht zijn vertegenwoordigers in de
aandeelhoudersbesturen door te geven voor 8 maart 2019;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald
wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene
vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid
kunnen worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024;
Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming. Er worden 18 stembrieven
aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden
mevrouw Laura Schurmans en de heer Niels Willems; de uitslag is als volgt: Guy Vandebergh
(effectieve) 17 ja; er was 1 ongeldige stem; Niels Willems (plaatsvervanger) 17 ja; er was 1
ongeldige stem.
Juridisch kader
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist de heer Guy Vandeberg, raadslid, wonende te
Halensebaan 39B te 3473 Waanrode aan te duiden als vertegenwoordiger op de
(Buitengewone) Algemene Vergaderingen van De Watergroep voor de periode van heden tot
het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 2. De heer Niels Willems, schepen, wonende te Krawatenstraat 58 te 3470 Kortenaken
aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene
Vergaderingen van De Watergroep voor de periode van heden tot het einde van de
gemeentelijke legislatuur.

Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging De Watergroep.
goedgekeurd
Stemresultaat: 17 stemmen voor, 1 stem ongeldig

23) Aanstellen vertegenwoordiger intercommunale: De Watergroep. Raad van Bestuur
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Feitelijke context
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging De watergroep;
Gelet op het feit dat de gemeente per mail werd verzocht zijn vertegenwoordiger in de Raad
van Bestuur door te geven voor 8 maart 2019;
Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming. Er worden 18 stembrieven
aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden
mevrouw Laura Schurmans en de heer Niels Willems; de uitslag is als volgt: Niels Willems 18
ja.
Juridisch kader
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist de heer Niels Willems, schepen, wonende te
Krawatenstraat 58 te 3470 Kortenaken voor te dragen als kandidaat-lid van de Raad van
Bestuur van De Watergroep voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke
legislatuur.
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging De Watergroep.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

24) Aanstellen vertegenwoordiger intercommunale: IWM
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Feitelijke context
Gelet op de vervroegde ontbinding van IWM beschikt deze opdrachthoudende vereniging niet
meer over een Raad van Bestuur; de bestuursorganen werden vervangen door een college
van vereffenaars;
Overwegende dat de gemeente bijgevolg geen voordracht dient te doen voor een het mandaat
van bestuurder, maar enkel een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering dient aan
te duiden;
Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming. Er worden 18 stembrieven
aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden
mevrouw Laura Schurmans en de heer Niels Willems; de uitslag is als volgt: Devos Stefaan
18 ja;
Juridisch kader
Gelet op het decreet lokaal bestuur dd. 22.12.2017 en de latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist de heer Stefaan Devos, burgemeester, aan te duiden als
vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen van IWM voor de periode
van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan IWM,
Kempische Steenweg 301 b12, 3500 Hasselt.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

25) Fluvius: bevestiging beheersoverdracht - onderschrijving aandeel A
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Feitelijke context
Gelet op het feit dat, door de goedkeuring van de statuten van de verlengde PBE door uw
gemeente in de Algemene Vergadering van 15 juni 2018 is voorzien in een beheersoverdracht
m.b.t. het statutair personeel richting Fluvius Opdrachthoudende Vereniging vanaf 29 maart
2019;
Gelet op het aangetekend schrijven vanwege Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 17
januari 2019 omtrent deze beheersoverdracht;

Juridisch kader
Gelet op het decreet lokaal bestuur dd. 22.12.2017 en de latere wijzigingen;
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist de beheersoverdracht met ingang van 29 maart 2019 met
betrekking tot het statutair personeel van PBE, zoals opgenomen in de statuten van PBE die
werden goedgekeurd op 15 juni 2018, te bevestigen.
Artikel 2. Ingevolge de beslissing genomen in artikel 1, één aandeel A ter waarde van 24,79
euro te onderschrijven en te volstorten binnen Fluvius Opdrachthoudende Vereniging.
Artikel 3. Fluvius Opdrachthoudende Vereniging te verzoeken de in artikel 1 genomen
beslissing voor te leggen aan de eerstvolgende algemene vergadering.
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het
secretariaat,
(in
pdf-versie)
uitsluitend
op
het
e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

26) Aanstellen vertegenwoordiger opdrachthoudende vereniging: Fluvius
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Feitelijke context
Gelet op het feit dat de gemeente/stad vanaf 1 april 2019 aangesloten is bij Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald
wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene
vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid
kunnen worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024;
Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden ook gelden voor de
vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de vertegenwoordigers niet als
kandidaat-bestuurder mogen voorgedragen worden.
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,
Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming. Er worden 18 stembrieven
aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden
mevrouw Laura Schurmans en de heer Niels Willems; de uitslag is als volgt: Devos Stefaan
18 ja;

Juridisch kader
Gelet op het decreet lokaal bestuur dd. 22.12.2017 en de latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist de heer Stefaan Devos, burgemeester, aan te duiden als
vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen van Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke
legislatuur.
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde be-slis¬singen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat, p/a Brusselsesteenweg 199
te 9090 Melle.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

27) Aanstellen vertegenwoordiger opdrachthoudende vereniging: Hofheide. Algemene
vergadering.
Mandatering voor algemene vergadering van 26.03.2019.
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Feitelijke context
Gelet op de uitnodiging van Hofheide voor de algemene vergadering van 26 maart 2019;;
Gelet op de agenda van deze vergadering, nl.
1. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 29/01/2019
2. Goedkeuring statutenwijziging
3. Aanduiding van de bestuurders met stemrecht en de bestuurder met raadgevende
stem;
4. Vaststelling van het presentiegeld voor de bestuurders
5. Varia
Overwegende dat kandidaten dienen voor gedragen te worden voor de algemene vergadering
van Hofheide en voor de raad van bestuur;
Juridisch kader
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen
van het decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de vaststelling
van het ambtsgebied van de intercommunale;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de akte van oprichting van de intercommunale Hofheide;

Gelet op de deelname van de gemeente bij de intercommunale Hofheide;
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op de gecoördineerde statuten van Hofheide;
Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming. Er worden 18 stembrieven
aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden
mevrouw Laura Schurmans en de heer Niels Willems; de uitslag is als volgt: Devos Stefaan
(effectieve) 18 ja; Kristof Mollu (plaatsvervanger) 18 ja; goedkeuring van de agenda van de
Algemene Vergadering van 26.03.2019 18 ja.
Financiële aspecten
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist de heer Stefaan Devos, burgemeester, wonende te
Heidestraat 35A te 3470 Kortenaken aan te duiden als vertegenwoordiger op de
(Buitengewone) Algemene Vergaderingen van Hofheide voor de periode van heden tot het
einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 2. De gemeenteraad beslist de heer Kristof Mollu, schepen, wonende te Krawatenstraat
118 te 3470 Kortenaken aan te duiden als plaatsvervanger op de (Buitengewone) Algemene
Vergaderingen van Hofheide voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke
legislatuur.
Artikel.3. Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de algemene
vergadering van 26.03.2019 van Hofheide als volgt vast te stellen:
-

Goedkeuring van alle agendapunten van de algemene vergadering

Artikel.4.Deze beslissing te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift over te
maken aan Hofheide en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger.
Arikel.5. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

28) Aanstellen vertegenwoordiger intercommunale: Hofheide. Raad van Bestuur.
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Feitelijke context
Overwegende dat ingevolge artikel 435 decreet lokaal bestuur de samenstelling en
voordrachtregeling van de raad van bestuur in de dienstverlenende vereniging statutair wordt
geregeld, met precieze aanduiding van het aantal leden, benoemd overeenkomstig artikel 434
decreet lokaal bestuur.
Dat luidens voornoemd artikel 434 de leden van de raad van bestuur, bij geheime stemming,
worden benoemd door de algemene vergadering.

Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt maximaal vijftien.
Maximaal twee derden van de leden is van hetzelfde geslacht.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd op voordracht van de deelnemers. Als
de deelnemende gemeenten kandidaat-bestuurders voordragen die geen lid zijn van een
gemeenteraad, maar van wie de deskundigheid over de statutair bepaalde doelstellingen
manifest aantoonbaar is, wordt die voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat geval is de
onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een
deelnemend openbaar bestuur, vermeld in artikel 436, eerste lid, 8°, niet van toepassing.
De algemene vergadering kan op voordracht van de raad van bestuur, onafhankelijke
bestuurders aanstellen als stemgerechtigde leden van de raad van bestuur.
Overwegende dat inzake Hofheide de raad van bestuur zal bestaan uit 15 leden.
De mandaten worden verdeeld volgens clusters;
Artikel 447 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat er ene onverenigbaarheid bestaat
tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van
één van de andere organen;
In afspraak met de leden van de cluster wordt het mandaat van bestuurder binnen de cluster
Linter/Kortenaken/Bekkevoort/Glabbeek als volgt verdeeld:
•
•
•

Eerste periode van 18 maanden: Linter
Tweede periode van 18 maanden: Kortenaken (07/2020- 12/2021)
Derde en vierde perioden: Bekkevoort en Glabbeek

Gelet op de bespreking
Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming. Er worden 18 stembrieven
aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden
mevrouw Laura Schurmans en de heer Niels Willems; de uitslag is als volgt: Vandepoel Kim
(effectieve) 18 ja;
Juridisch kader
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen
van het decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de vaststelling
van het ambtsgebied van de intercommunale;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de akte van oprichting van de intercommunale Hofheide;
Gelet op de deelname van de gemeente bij de intercommunale Hofheide;
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op de gecoördineerde statuten van Hofheide;

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist beslist mevrouw Kim Vandepoel, raadslid, voor te dragen
als kandidaat–bestuurder voor de dienstverlenende vereniging “Hofheide“ voor de periode
07/2020-12/2021.
Artikel 2. De eerste, derde en vierde periode van 18 maanden van deze legislatuur zullen
ingevuld worden door kandidaat-bestuurders van Linter, Glabbeek en Bekkevoort.
Artikel.3. Deze beslissing te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift over te
maken aan Hofheide, aan de gemeentelijke vertegenwoordiger en aan de gemeenteraden van
Linter, Glabbeek en Bekkevoort.
Arikel.4. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

29) Aanstellen en mandateren vertegenwoordiger intercommunale: Cipal
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Feitelijke context
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal
(“Cipal ”);
Gelet op de statuten van Cipal;
Gelet op de oproeping van 22 januari 2019 tot de bijzondere algemene vergadering van Cipal
van 22 maart 2019 met de volgende agendapunten:
1.
2.
3.

Benoeming van de leden van de raad van bestuur
Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van een lid van de
raad van bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde
Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering;
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te
weigeren;
Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming. Er worden 18 stembrieven
aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden
mevrouw Laura Schurmans en de heer Niels Willems; de uitslag is als volgt: Michel Vander
Velpen (effectieve) 18 ja; Stefaan Devos (plaatsvervanger) 18 ja; goedkeuring van de agenda
van de Algemene Vergadering van 22.03.2019 18 ja.

Juridisch kader
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op art.
40 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad;
Gelet op titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder
op art. 432, derde lid dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger
dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist Michel Vandervelpen, voorzitter van de gemeenteraad,
aan te duiden als vertegenwoordiger in de algemene vergadering(en) van de dienstverlenende
vereniging Cipal en dit voor de duur van huidige legislatuur, met als plaatsvervanger Stefaan
Devos, burgemeester.
Artikel 2. Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de
agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019, zoals
overgemaakt per aangetekende brief en e-mail d.d. 22 januari 2019, goedgekeurd.
Artikel 3. De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de bijzondere
algemene vergadering van Cipal van 22 maart 2019 te handelen en te beslissen conform dit
besluit. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien deze
algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de
gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende
vergadering met dezelfde agenda.
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit
besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

30) Aanstellen vertegenwoordiger VZW Leaderwerking
vergadering en Plaatselijke Groep Hageland+
Betrokkenen

Hageland.

Algemene

Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Feitelijke context
Gelet op het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER;
Overwegende dat Kortenaken vertegenwoordigd is als stemgerechtigd lid in de algemene
vergadering van de vzw leaderwerking Hageland en in de Plaatselijke Groep Hageland+
Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming. Er worden 18 stembrieven
aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden
mevrouw Laura Schurmans en de heer Niels Willems; de uitslag is als volgt: Annita
Vandebroeck (effectieve Algemene Vergaderingen) 18 ja; Vandebroeck Annita (plaatselijke
groep Hageland+) 18 ja;

Juridisch kader
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 en de latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist mevrouw Annita Vandebroeck, voorzitter BCSD, aan te
duiden als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de vzw leaderwerking
Hageland en dit voor de periode van de huidige legislatuur.
Artikel 2. De gemeenteraad beslist mevrouw Annita Vandebroeck, voorzitter BCSD, aan te
duiden als vertegenwoordiger in de Plaatselijke Groep Hageland+ en dit voor de periode van
de huidige legislatuur.
Artikel 3. Hiervan wordt kennis gegeven aan Hageland+ vzw, Provincieplein 1 te Leuven.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

31) Aanstellen vertegenwoordiger Regionaal Landschap Zuid-Hageland. Algemene
vergadering en Raad van Bestuur.
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Feitelijke context
Gelet op de werking van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland;
Overwegende dat Kortenaken vertegenwoordigd is als stemgerechtigd lid in de algemene
vergadering en in de Raad van Bestuur;
Dat deze mandaten aflopen na de vernieuwing van de gemeenteraad.
Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming. Er worden 18 stembrieven
aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden
mevrouw Laura Schurmans en de heer Niels Willems; de uitslag is als volgt:
Vandewijngaerden Griet (effectieve) 18 ja; Koen Veulemans (plaatsvervanger) 18 ja; Paul
Sterkendries (raad van bestuur) 18 ja;
Juridisch kader
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 en de latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist mevrouw Griet Vandewijngaerden, schepen, aan te duiden
als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal Landschap ZuidHageland en dit voor de periode van de huidige legislatuur.

Artikel 2. De gemeenteraad beslist de heer Koen Veulemans, raadslid, aan te duiden als
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het Regionaal
Landschap Zuid-Hageland en dit voor de periode van de huidige legislatuur.
Artikel 3. De gemeenteraad beslist de heer Paul Sterkendries, lid BCSD, aan te duiden als lid
van de raad van bestuur van vertegenwoordiger het Regionaal Landschap Zuid-Hageland en
dit voor de periode van de huidige legislatuur.
artikel 4. Hiervan wordt kennis gegeven aan de algemeen coördinator van het regionaal
Landschap Zuid-Hageland.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

32) Aanstellen vertegenwoordiger Diest Uitbreiding. Algemene vergadering. Raad van
Bestuur (raadgevende stem).
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Feitelijke context
Gelet op de werking van de sociale huisvestingsmaatschappij Diest Uitbreiding;
Gelet op de mail van 13.01.2019, stellende dat:
•

•
•

Momenteel zijn er in onze raad 14 bestuurders. Volgens wetgeving dient dit te
verminderen naar 9. Hierover heeft de vorige Algemene Vergadering reeds een
beslissing genomen (zie bijlage 1 – punt 10). Gezien de Provincie blijkbaar iemand
zal afvaardigen, voorziet deze beslissing dat de gemeenten Bekkevoort en
Kortenaken iemand mogen afvaardigen om in de raad van bestuur aanwezig te zijn,
doch zonder titel “bestuurder”, met enkel raadgevende stem en onbezoldigd.
Er dient een genderdiversiteit van minimaal 1/3 te bestaan, dus minstens 3 mannen
en 3 vrouwen.
De algemene vergadering waakt er bij de samenstelling van de raad van bestuur
over dat deze, zij het door ervaring, zij het door opleiding, over voldoende
gezamenlijke deskundigheid beschikt op juridisch-technisch, economischfinancieel en sociaal vlak. Dit dient gemotiveerd te worden op basis van diploma,
CV, of ervaring met verklaring op eer, …

Er wordt gevraagd om een voordracht over te maken voor de algemene vergaderingen;
Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming. Er worden 18 stembrieven
aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden
mevrouw Laura Schurmans en de heer Niels Willems; de uitslag is als volgt: Niels Willems
(effectieve) 18 ja; Guy Vandebergh (plaatsvervanger) 18 ja; Struys George (raad van bestuur)
18 ja;

Juridisch kader
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 en de latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist de heer Niels Willems, schepen, aan te duiden als
vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van Diest Uitbreiding en dit voor de periode
van de huidige legislatuur.
Artikel 2. De gemeenteraad beslist de heer Guy Vandebergh, raadslid, aan te duiden als
plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van Diest Uitbreiding en
dit voor de periode van de huidige legislatuur.
Artikel 3. De gemeenteraad beslist de heer George Struys aan te duiden als afgevaardigde in
de raad van bestuur van Diest Uitbreiding, zonder de titel van bestuurder, maar met
raadgevende stem en dit voor de periode van de huidige legislatuur.
Artikel 4. Hiervan wordt kennis gegeven aan Diest Uitbreiding cvba, Bergveld 29 te Diest.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

33) Aanstellen vertegenwoordiger intergemeentelijke samenwerking Hartje Hageland.
Beheerscomité.
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Feitelijke context
Overwegende dat Kortenaken lid is van de intergemeentelijk samenwerking Hartje Hageland;
Overwegende dat na de installatie van de nieuwe gemeenteraad er nieuwe
vertegenwoordigers moeten aangeduid worden voor het beheerscomité;
Conform de statuten is het beheerscomité samengesteld uit 2 leden per deelnemende
gemeente, aangeduid door de resp. gemeenteraad;
De vertegenwoordiging bestaat uitsluitend uit gemeenteraadsleden, burgemeester of
schepenen, bij voorkeur de schepen belast met het beleidsdomein wonen of ruimtelijke
ordening. Voor elk effectief lid moet er een plaatsvervanger worden aangeduid met hetzelfde
mandaat. De leden van het beheerscomité zijn ook automatisch lid van de stuurgroep;
Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming. Er worden 18 stembrieven
aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden
mevrouw Laura Schurmans en de heer Niels Willems; de uitslag is als volgt: Niels Willems
(effectief 1e lid) 18 ja; Guy Vandebergh (plaatsvervanger 1e lid) 18 ja; Michel Vander Velpen
(effectief 2e lid) 18 ja; Annita Vandebroeck (plaatsvervanger 2e lid) 18 ja;

Juridisch kader
Gelet op het decreet lokaal bestuur dd. 22.12.2017 en de latere wijzigingen.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist de heer Niels Willems, schepen, aan te duiden als 1ste lid
van het beheerscomité van Hartje Hageland en dit voor de duur van huidige legislatuur.
Voor deze vertegenwoordiger wordt als plaatsvervanger aangeduid;: de heer Guy
Vandebergh, raadslid.
Artikel 2. De gemeenteraad beslist de heer Michel Vander Velpen, voorzitter gemeenteraad,
aan te duiden als 2de lid van het beheerscomité van Hartje Hageland en dit voor de duur van
huidige legislatuur.
Voor deze vertegenwoordiger wordt als plaatsvervanger aangeduid;: de heer/mevrouw Annita
Vandebroeck, voorzitter BCSD.
Artikel 3. Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan Hartje Hageland, Kruisstraat 2, TieltWinge.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

34) Aanstellen vertegenwoordiger intergemeentelijke samenwerking STORZO VZW.
Algemene vergadering.
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Feitelijke context
Storzo (Scholing, Tewerkstelling en Ontwikkeling in de Regio Zoutleeuw en Omgeving) is een
dienstverlenende vzw die ontstaan is door nauwe samenwerking van de gemeenten Linter,
Kortenaken, Geetbets en de stad Zoutleeuw. Met als doel:
•
•
•
•
•

Lokale noden beter kunnen bestuderen en opvangen
Lokale initiatieven stimuleren en coördineren
Regionale tewerkstelling verhogen
Scholing, vorming en opleiding organiseren
Als gesprekspartner fungeren voor sociale en sociaal-culturele materies

In toepassing van art.18 van de statuten zal de raad van bestuur van de vzw Storzo herkozen
worden tijdens de algemene vergadering van 20.03.2019;
Indien de gemeente zich wil laten vertegenwoordigen in de algemene vergadering dient zij dit
ter kennis te brengen van Storzo VZW.
Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming. Er worden 18 stembrieven
aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden
mevrouw Laura Schurmans en de heer Niels Willems; de uitslag is als volgt: Devos Stefaan

(effectieve) 18 ja; Kim Vandepoel (effectieve) 18 ja; Herman Casteur (effectieve) 18 ja; Kris
Janssens (effectieve) 18 ja;
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist voor te dragen voor de algemene vergadering van
STORZO vzw:
-

De heer Devos Stefaan
Mevrouw Vandepoel Kim
De heer Casteur Herman
De heer Janssens Kris

Artikel 2. Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan STORZO vzw, Tiensestraat 39,
Zoutleeuw
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

35) Aanstellen vertegenwoordiger intercommunale: IT-punt (VERA). Beheerscomité.
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Feitelijke context
It-punt is een interlokale vereniging met diverse lokale besturen uit Vlaams-Brabant die voor
haar dienstverlening beroep doet op de medewerkers van VERA.
It-punt heeft een beheercomité en een stuurgroep. In het beheercomité zetelen de
mandatarissen en secretarissen, in de stuurgroep de secretarissen, stafmedewerkers of ITverantwoordelijken.
Overwegende dat een afgevaardigde voor het beheerscomité dient aangeduid te worden;
Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming. Er worden 18 stembrieven
aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden
mevrouw Laura Schurmans en de heer Niels Willems; de uitslag is als volgt: Kristof Mollu
(effectieve) 18 ja;
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur dd. 22.12.2017 en de latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist de heer Kristof Mollu, schepen, aan te duiden als
afgevaardigde in het beheercomité van IT-punt.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

36) Mandateren vertegenwoordiger Erkend Regionaal Samenwerkingsverband VlaamsBrabant VZW
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Feitelijke context
Overwegende dat de ESF-oproep 354 ‘Versterkt Streekbeleid’ gelanceerd op 23.12.2015 en
de goedkeuring van project 6346 van 28.06.2016;
Overwegende dat het burgemeestersoverleg samenwerkt met ERSV Vlaams-Brabant vzw,
Provincieplein 1 te 3010 Leuven, welke optreedt als promotor van dit project;
Overwegende dat dit gebeurde via een nieuwe werkgroep bij het Burgemeestersoverleg,
genaamd ‘Taskforce Spitsregio Leuven’, welke vorm geeft aan het actieve partnerschap,
bestaande uit vertegenwoordigers van deelnemende gemeenten, sociale partners, provincie
Vlaams-Brabant en eventueel toegevoegde deskundigen ;
Overwegende dat het opzet van dit ESF-project is: geïntegreerd en actiegericht samenwerken
aan de uitbouw van een kwaliteitsvol en versterkt sociaaleconomisch streekbeleid in regio
Leuven, waarvan de grote lijnen zijn: een duurzame economische ontwikkeling
(kenniseconomie, de ruimtelijk economische agenda en vestigingsvoorwaarden), een
goedwerkende arbeidsmarkt (VDAB, opvang van vluchtelingen, sociale economie, zorgsector)
en mobiliteit als conditio sine qua non;
Overwegende dat ERSV-medewerkers (Regioteam) dit streekoverleg en de uitvoering van het
actieplan faciliteren
Overwegende dat de gemeente deelneemt aan het lopende ESF-project ‘Versterkt
Streekbeleid’
Overwegende dat er begin 2019 een nieuwe ESF-oproep wordt gelanceerd met als opzet dit
versterkt streekbeleid verder uit te bouwen
Overwegende dat de aangeduide vertegenwoordiger bijzondere interesse betoont voor
streekoverleg en ook zal worden betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het nieuwe
ESF-project ‘versterkt streekbeleid’;
Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming. Er worden 18 stembrieven
aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden
mevrouw Laura Schurmans en de heer Niels Willems; de uitslag is als volgt: Devos Stefaan
(effectieve) 18 ja;

Juridisch kader
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 2.12.20177 en de latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).
Gelet op het decreet van 29.04.2004 betreffende het statuut, de werking, de taken en de
bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de sociaaleconomische
raden van de regio en de regionale sociaaleconomische overlegcomités;
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist de heer Stefaan Devos, burgemeester, voor te dragen om
te zetelen in Algemene Vergadering van ERSV Vlaams-Brabant VZW
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

37) Aanstellen vertegenwoordiger Toerisme Vlaams-Brabant. Algemene Vergadering.
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique hayen
Feitelijke context
Overwegende dat Kortenaken in 2014 de convenant onderschreef en voldoet aan de
voorwaarden voor lidmaatschap van de algemene vergadering van Toerisme Vlaams-Brabant
VZW;
Overwegende dat dan ook een afgevaardigde voor de algemene vergadering dient aangeduid
te worden;
Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming. Er worden 18 stembrieven
aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden
mevrouw Laura Schurmans en de heer Niels Willems; de uitslag is als volgt: Laura Schurmans
(effectieve) 18 ja;
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur dd. 22.12.2017 en de latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist mevrouw Laura Schurmans, raadslid, aan te duiden als
afgevaardigde in de algemene vergadering van Toerisme Vlaams-Brabant vzw.
Artikel 2. Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan Toerisme Vlaams-Brabant vzw,
Provincieplein 1 te Leuven.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

38) Mandateren vertegenwoordiger Piekfijn Hageland VZW
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Feitelijke context
Gelet op de oprichting van Piekfijn Hageland vzw met als doel het uitbaten van een
dienstenchequebedrijf met bijzondere aandacht voor het tewerkstellen van kwetsbare groepen
op de arbeidsmarkt;
Dat overeenkomstig art.5 van de statuten de algemene vergadering bestaat uit 20 leden,
paritair samengesteld uit 10 leden afgevaardigd door de gemeente Kortenaken en 10 leden
door de gemeente Tielt-Winge;
Deze aanduiding dient te geschieden binnen de 3 maanden na installatie van de nieuwe
gemeenteraad;
Overwegende dat elke fractie min. 1 afgevaardigde mag aanduiden en de rest van de
mandaten zal aangeduid worden verhoudingsgewijs op basis van de grootte van de fractie;
Voor Kortenaken komt dit neer op volgende afvaardigingen:
•
•
•
•

Open VLD: 4
CD&V: 3
NVA: 2
SP.a: 1

Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming. Er worden 18 stembrieven
aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden
mevrouw Laura Schurmans en de heer Niels Willems; de uitslag is als volgt:
-

Vandijck Patrick: 18 ja
Wanten Yannis: 18 ja
Massart Joke: 18 ja
Vanderstukken Fenne: 18 ja
Vander Velpen Michel: 18 ja
Verlinden Davy: 18 ja
Roosen Omer: 18 ja
Debrier Roland: 18 ja
Willems Daniël: 18 ja
Van Hoof Lien: 18 ja

Juridisch kader
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 en de latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist volgende personen aan te duiden als afgevaardigden in
de algemene vergadering van Piekfijn Hageland VZW:
-

Vandijck Patrick
Wanten Yannis
Massart Joke
Vanderstukken Fenne
Vander Velpen Michel
Verlinden Davy
Roosen Omer
Debrier Roland
Willems Daniël
Van Hoof Lien

Artikel 2. Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan Piekfijn VZW, Kruisstraat 3 bus 8 te
Tielt-Winge.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

39) Aanstellen en mandateren vertegenwoordiger intercommunale: Igo Leuven.
Algemene vergadering, Raad van Bestuur en algemeen comité.
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Feitelijke context
Gelet op het decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur;
Overwegende dat de gemeente Kortenaken besliste akkoord te gaan met de oprichting van
en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO.
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO op 10 maart 2004, die als
rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven
Gelet op artikel 16 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO waarin wordt
bepaald dat de vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, door de algemene
vergadering benoemd en door haar afzetbaar. De raad van bestuur telt 15 leden met volgende
verdeling van de mandaten:
•

Eén bestuurder voor Aarschot.

•

Eén bestuurder voor Tienen.

•

Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Rotselaar/Begijnendijk.

•

Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Tremelo/Keerbergen

•

Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Haacht/Boortmeerbeek

•

Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Herent/Kortenberg

•

Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Tervuren/Huldenberg

•

Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Bertem/Oud-Heverlee

•

Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Bierbeek/Boutersem

•

Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Lubbeek/Holsbeek

•

Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Hoegaarden/Landen

•

Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Zoutleeuw/Linter

•

Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Geetbets/Kortenaken/Glabbeek

•

Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Bekkevoort/Tielt-Winge

•

Eén bestuurder voor de cluster van gemeenten Diest/Scherpenheuvel-Zichem

Enkel natuurlijke personen kunnen lid zijn van de raad van bestuur. Maximaal twee derden
van de leden van de raad van bestuur zijn van hetzelfde geslacht. Indien het totaal van de
door de gemeenten voorgedragen kandidaten niet beantwoordt aan deze voorwaarde, worden
de voordrachten gerangschikt in volgorde van de datum van voordracht van de gemeenteraad.
Voor de kandidaten die voorgedragen worden door meer dan één gemeente, geldt de datum
van de voordracht door de gemeenteraad waarvan zij zelf deel uitmaken. De kandidaten die
het maximum van twee derden van hetzelfde geslacht overschrijden, en die als laatsten zijn
voorgedragen door hun gemeenteraad, worden niet aanvaard. De gemeenten die behoren tot
de groep waaruit deze kandidaat is voorgedragen, worden verzocht een kandidaat van het
andere geslacht voor te dragen.
Gelet op artikel 18 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO waarin wordt
bepaald dat iedere deelnemende gemeente het recht heeft, tot lid van de raad van bestuur
met raadgevende stem, een gemeenteraadslid aan te duiden, verkozen op de lijst waarvan
geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen, en
deze aanduiding voor te leggen aan de algemene vergadering die overgaat tot de
samenstelling van de raad van bestuur na algehele vernieuwing van de gemeenteraden.
Gelet op artikel 442, §1, 1° van het decreet lokaal bestuur en gelet op artikel 31 van de statuten
van de intergemeentelijke vereniging IGO kan een algemeen comité opgericht worden dat de
verbinding tussen de raad van bestuur en de algemene vergadering vormt. Elke deelnemer
heeft 1 lid in het algemeen comité. Voor elke gemeente is de schepen verantwoordelijk voor
welzijn/lokaal sociaal beleid, de schepen verantwoordelijk voor omgeving óf een door hen
aangeduide vertegenwoordiger, verkozene of ambtenaar, lid. Voor de OCMW’s en andere
leden van de vereniging wordt het lid van het algemeen comité bij geheime stemming benoemd
door de algemene vergadering op voordracht van de deelnemers. De voorzitter en de
ondervoorzitters van de raad van bestuur maken ambtshalve deel uit van het algemeen comité.
Gelet op artikel 21 van de statuten van de intergemeentelijke vereniging IGO waarin wordt
bepaald dat het mandaat van bestuurder zes jaar duurt en eindigt na de algemene vergadering
die overgaat tot vernieuwing van de raad van bestuur binnen de eerste 3 maanden van het
jaar volgend op de algehele vernieuwing van de gemeenteraden.
Gelet op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2019 van de
intergemeentelijke vereniging “IGO”, die de volgende punten omvat:
1.
2.
3.
4.

Welkom
Goedkeuring verslag algemene vergadering 21.12.2018
Goedkeuring code van goed bestuur
Goedkeuring deontologische code

5.

Benoeming van de leden van de raad van bestuur door de algemene vergadering
van IGO
a.
Benoeming van de kandidaat-bestuurders van de (clusters van) gemeenten (15
bestuurders)
b. Benoeming van bestuurders met raadgevende stem, voorgedragen door de
gemeenten (maximum 5 bestuurders)
c. Benoeming van de voorgedragen deskundigen (maximum 5 deskundigen)
6.
Benoeming van de leden van het algemeen comité door de algemene vergadering
van IGO
7.
Varia

Overwegende dat inzake de verdeling van de bestuursmandaten Kortenaken zich in ene
cluster bevindt met Geetbets en Glabbeek;
Dat de verdeling binnen de cluster als volgt is bepaald:
•
•
•

2019-2020: Glabbeek
2021-2022: Geetbets
2023-2024: Kortenaken

Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming. Er worden 18 stembrieven
aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden
mevrouw Laura Schurmans en de heer Niels Willems; de uitslag is als volgt: Michel Vander
Velpen (effectieve algemene vergadering) 18 ja; Vandebroeck Annita (effectieve algemeen
comité) 18 ja; Schurmans Laura (raad van bestuur 2023-2024) 18 ja; goedkeuring van de
agenda van de Algemene Vergadering van 29.03.2019 18 ja.
Juridisch kader
Gelet op artikel 447 van het decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur dat
bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op
de algemene vergadering en dat van lid van één van de andere organen;
Gelet op artikel 33 van de statuten van de dienstverlenende vereniging IGO, dat bepaalt dat
de algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor
de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, en
voor de overige deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of
statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen. Een deelnemer
kan haar vertegenwoordiger voor de volledige legislatuur aanduiden. De vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger moet voor elke algemene vergadering door de bevoegde
raad van de deelnemer gebeuren.
Gelet op het decreet lokaal bestuur dd. 22.12.2017;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).

BESLUIT
Artikel 1. De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2019 van de
intergemeentelijke vereniging IGO wordt goedgekeurd.
Artikel 2. Beslist om de heer Michel Vander Velpen, voorzitter gemeenteraad, voor te dragen
als afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering van 29 maart 2019. De heer
Michel Vander Velpen krijgt het mandaat de agendapunten van de buitengewone algemene
vergadering goed te keuren. De heer Michel Vander Velpen zal de gemeente
vertegenwoordigen voor de hele legislatuur. De vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger moet voor elke algemene vergadering door de gemeenteraad gebeuren.
Artikel 3. Aan de afgevaardigde van de gemeente wordt een bijzonder mandaat toegekend om
de voorgestelde beslissingen van de buitengewone algemene vergadering van de
intergemeentelijke vereniging IGO van 29 maart 2019 te stemmen.
Artikel 4. De gemeente gaat akkoord dat mevrouw Laura Schurmans, raadslid uit gemeente
Kortenaken, de cluster van gemeenten Kortenaken, Geetbets en Glabbeek vertegenwoordigt
in de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGO en dit voor de periode
01.04.2023-31.02.2025. De overige perioden van de huidige legislatuur worden ingevuld door
Geetbets en Glabbeek. OCMW Kortenaken gaat akkoord met de afvaardiging door de
voormelde besturen in de periode 2019- 31.03.2023.
Artikel 5. De schepen van welzijn-lokaal sociaal beleid mevrouw Annita Vandebroeck wordt,
tot de algemene vergadering volgend op de vernieuwing van de gemeenteraad, voorgedragen
als lid van het algemeen comité van de intergemeentelijke vereniging IGO.
Artikel 6. Deze beslissing wordt ter kennis gebracht van Igo Leuven en de gemeenteraden van
Geetbets en Glabbeek.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

40) Aanstellen vertegenwoordiger intercommunale: PBE. Algemeen vergadering.
Mandatering voor algemene vergadering van 22.03.2019.
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Feitelijke context
Gelet op het feit dat de gemeente/stad voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging PBE;
Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 11 januari 2019 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van PBE
die op 22 maart 2019 plaatsheeft te Lubbeek;
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente/stad per brief van 06
november 2018 overgemaakt werd;

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald
wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene
vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid
kunnen worden voor de volledige duurtijd van e gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024;
Gelet op het feit dat de decretale en statutaire onverenigbaarheden, zoals beschreven in het
punt 2 van de brief van 06 november die aan de deelnemende gemeente/stad overgemaakt
werd, ook gelden voor de vertegenwoordigers op de algemene vergadering en dat de
vertegenwoordigers niet als kandidaat-lid mogen voorgedragen worden voor het regionaal
bestuurscomité (RBC) of voor de raad van bestuur;
Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming. Er worden 18 stembrieven
aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden
mevrouw Laura Schurmans en de heer Niels Willems; de uitslag is als volgt: Kristof Mollu
(effectieve) 18 ja; Michel Vander Velpen (plaatsvervanger) 18 ja; goedkeuring van de agenda
van de Algemene Vergadering van 22.03.2019 18 ja.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist de heer Kristof Mollu, schepen, wonende te Krawatenstraat
118 te 3470 Kortenaken aan te duiden als vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene
Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 2. De heer Michel Vander Velpen, voorzitter gemeenteraad, wonende te Oude
Diestsestraat 10 te 3473 Waanrode aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger
op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen voor de periode van heden tot het einde van
de gemeentelijke legislatuur.
Artikel 3. De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de
algemene vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging d.d. 22
maart 2019 met als enig agendapunt ‘Statutaire ontslagnemingen en benoemingen’.
Artikel 4. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging op 22 maart 2019,
op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen;
Artikel 5. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging PBE, ter attentie van het mevrouw Inez Brasseur,
Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

41) Aanstellen vertegenwoordiger intercommunale: PBE. Raad van Bestuur en
regionaal bestuurscomité.
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Feitelijke context
Gelet op het feit dat de gemeente/stad voor één of meerder activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging PBE;
Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 11 januari 2019
december 2018 werd opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in
buitengewone zitting van PBE die op 22 maart 2019 plaatsheeft te Lubbeek;
Gelet op de principenota die als documentatie aan de gemeente/stad op 06 november 2018
brief overgemaakt werd;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 23 van de statuten alle huidige mandaten bij PBE
onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een algehele
vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan;
Gelet op het feit dat de gemeente/stad ingedeeld is bij een regionaal bestuurscomité (RBC).
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 29 van de statuten elke gemeente het recht heeft
om één (1) kandidaat-lid voor te dragen voor het regionaal bestuurscomité (RBC);
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 18 van de statuten de gemeente het recht heeft
om één (1) kandidaat-bestuurder voor te dragen en dat het om dezelfde persoon moet gaan
die voorgedragen wordt als kandidaat-lid voor het RBC;
Gelet op het feit dat het totaal aantal door de algemene vergadering te benoemen leden van
de raad van bestuur beperkt is tot vijftien (15);
Gelet op het feit dat het om ‘onafhankelijke bestuurders’ moet gaan in de zin van artikel 1.1.1
§2 74° van het energiebesluit van 19.11.2010 en dat er een aantal decretale en statutaire
onverenigbaarheden zijn, zoals beschreven in de toelichtingsnota die aan de deelnemende
gemeenten overgemaakt werd;
Gelet op de beraadslagingen,
Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming. Er worden 18 stembrieven
aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden
mevrouw Laura Schurmans en de heer Niels Willems; de uitslag is als volgt: Devos Stefaan
(raad van bestuur en regionaal bestuurscomité) 18 ja;
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).

BESLUIT
Artikel 1. De heer Stefaan Devos, burgemeester, wonende te Heidestraat 35A te 3470
Kortenaken voor te dragen als kandidaat-lid voor het regionaal bestuurscomité (RBC)
Hageland-Dijleland (*) van de opdrachthoudende vereniging, voor een duur van zes jaar, vanaf
de algemene vergadering van 22 maart 2019 tot aan de eerste algemene vergadering in het
jaar 2025.
Artikel 2. Dezelfde persoon vermeld in artikel 2 tevens voor te dragen als kandidaat-lid voor
de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging PBE, ter attentie van mevrouw Inez Brasseur, Diestsesteenweg
126 te 3210 Lubbeek.
(*) RBC Hageland-Dijleland : Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Geetbets, Glabbeek, Holsbeek,
Kampenhout, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Steenokkerzeel, TieltWinge, Tremelo, Zoutleeuw
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

42) Aanstellen vertegenwoordiger intercommunale: PBE.RvBest met raadgevende
stem
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Feitelijke context
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten deelneemt aan de
opdrachthoudende vereniging PBE.
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 11 januari 2019 wordt
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van
PBE die op 22 maart 2019 plaatsheeft in Lubbeek;
Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 23 van de statuten alle huidige mandaten bij PBE
onmiddellijk vervallen na voornoemde algemene vergadering en dat deze tot een algehele
vervanging van de bestuursorganen dient over te gaan;
Gelet op het dossier met documentatiestukken dat aan de gemeente overgemaakt werd;
Gelet op artikel 440, laatste lid, van het decreet over het lokaal bestuur waarin voorzien wordt
dat in elke opdrachthoudende vereniging een of meer leden verkozen op een lijst van de
oppositie van de gemeenteraad kunnen deel uitmaken van de raad bestuur als lid met
raadgevende stem;
Gelet op het feit dat voormelde bepaling geïmplementeerd werd in het artikel 18 van de PBEstatuten dat voorschrijft dat aan de raad van bestuur wordt deelgenomen door één afgevaardigde en dat als criterium voor de aanduiding geldt dat voor elke lijst die deelgenomen heeft
aan de gemeenteraadsverkiezingen in een deelnemende gemeente en die niet behoort tot de
nieuwe bestuursmeerderheid van de betrokken gemeente, het totaal aantal stemmen

bekomen in de officiële verkiezingsresultaten samengeteld en uitgedrukt wordt in procent van
het totaal uitgebrachte stemmen in de betrokken gemeente;
Gelet op het feit dat vervolgens op basis van deze percentages een rangschikking van de
betrokken gemeenten opgesteld werd en dat de deelnemende gemeente Kortenaken die het
hoogste percentage behaalde, nl. 40,2%, een lid met raadgevende stem dient aan te duiden;
Gelet op het feit dat PBE per brief d.d. 30 november 2018 aan de gemeente Kortenaken
gemeld heeft dat deze door hogervermeld criterium als eerste in aanmerking komt en dat aldus
aan de gemeente gevraagd wordt een gemeenteraadslid aan te duiden behorende tot de
oppositie die afgevaardigd wordt naar de raad van bestuur van PBE;
Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming. Er worden 18 stembrieven
aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden
mevrouw Laura Schurmans en de heer Niels Willems; de uitslag is als volgt: André Alles
(effectieve 22/03/2019 tot eerste algemene vergadering 2022) 7 ja en 11 nee; Patrick Vandijck
(eerste algemene vergadering 2022 tot eerste algemene vergadering 2025) 7 ja en 11 nee;
geen van voorgedragen kandidaten bekomt aldus een vereiste meerderheid.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist om de heer André Alles, raadslid, als vertegenwoordiger
aan te duiden met raadgevende stem in de raad van bestuur vanaf de algemene vergadering
op 22 maart 2019 tot de eerste algemene vergadering in 2022 en de algemene vergadering
van 22 maart 2019 hiervan akte te laten nemen.
Artikel 2. De gemeenteraad beslist om de heer Patrick Vandijck, raadslid, als
vertegenwoordiger aan te duiden met raadgevende stem in de raad van bestuur vanaf de
eerste algemene vergadering in 2022 tot de eerste algemene vergadering in 2025 en de
algemene vergadering van 22 maart 2019 hiervan akte te laten nemen.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging PBE, ter attentie van mevrouw Inez Brasseur, Diestsesteenweg
126 te 3210 Lubbeek
niet goedgekeurd
De voorgedragen kandidaten bekomen geen vereiste meerderheid van de stemmen om
voorgedragen te worden.
Raadsleden Paul Francen, Patrick Vlayen, Patrick Vandijck en André Alles uiten hun
ongenoegen en menen dat het niet bekomen van de vereiste meerderheid van de stemmen
om voorgedragen te worden, een echte schande is.
Stemresultaat: 7 stemmen voor, 11 stemmen tegen

43) Aanstellen
vertegenwoordiger
vergadering.
Betrokkenen

intercommunale:

Interleuven.

Algemene

Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Feitelijke context
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Interleuven;
Overwegende dat Interleuven een dienstverlenende vereniging is.
Gelet op de statuten van Interleuven, vastgesteld door de algemene vergadering op 23 juni
1972 en laatst gewijzigd bij beslissing van 19 december 2018 van de bijzondere algemene
vergadering van Interleuven.
Overwegende dat het artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal
bestuur bepaalt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van
de deelnemers en deze voor de gemeente rechtstreeks worden aangewezen door de
gemeenteraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald
voor elke algemene vergadering.
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming. Er worden 18 stembrieven
aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden
mevrouw Laura Schurmans en de heer Niels Willems; de uitslag is als volgt: Guy Vandebergh
(effectieve) 18 ja; Hermans Benny (plaatsvervanger) 18 ja;
Juridisch kader
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist de heer Guy Vandebergh, raadslid, aan te duiden als
vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van Interleuven voor de duur van de
legislatuur.
Artikel 2. De heer Hermans Benny, raadslid, aan te duiden als plaatsvervangendvertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van Interleuven voor de duur van de
legislatuur.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

44) Mandateren
vertegenwoordiger
intercommunale:
Buitengewone Algemene Vergadering 27.03.2019.
Betrokkenen

Interleuven.

Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Feitelijke context
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Interleuven;
Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven zoals het laatst gewijzigd bij beslissing
van 19 december 2018 van de bijzondere algemene vergadering van Interleuven;
Gelet op de uitnodiging d.d. 24 januari 2019 voor de bijzondere algemene vergadering van
Interleuven op woensdag 27 maart 2019 om 19.00uur met bijhorende agenda;
Overwegende dat het artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal
bestuur bepaalt dat de bijzondere algemene vergadering is samengesteld uit de
vertegenwoordigers van de deelnemers en deze voor de gemeente/OCMW rechtstreeks
worden aangewezen door de gemeente/OCMW-raden uit hun leden en dat het mandaat van
de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.
Overwegende dat derhalve voor de bijzondere algemene vergadering van 27 maart 2019 een
vertegenwoordiger dient aangeduid en dat het mandaat van deze vertegenwoordiger dient te
worden vastgelegd;
Overwegende dat de agenda van de bijzondere algemene vergadering van Interleuven
volgende punten bevat:
1.
2.
3.
4.

Samenstelling van het bureau.
Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering d.d. 19.12.2018.
Benoeming bestuurders cfr. artikel 18 van de statuten. Benoeming deelnemers
met raadgevende stem cfr. artikel 21 van de statuten.
Project Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) – Researchpark
Haasrode en Ambachtenzone – oprichting bedrijventerreinvereniging vzw en
goedkeuring ontwerpstatuten.

Overwegende dat de gemeenteraad deze agendapunten heeft besproken en om
hiernavolgende redenen terzake het volgende standpunt inneemt.
Gelet op de bespreking;
Juridisch kader
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad vaardigt de heer Guy Vandebergh (aangeduid in zitting van heden
als vertegenwoordiger) af op de bijzondere algemene vergadering van Interleuven van 27
maart 2019.

Artikel 2. Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de bijzondere
algemene vergadering van 27 maart 2019 Interleuven als volgt vast te stellen:
-

Goedkeuring van alle agendapunten van de bijzondere algemene vergadering.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

45) Aanstellen vertegenwoordiger intercommunale: Interleuven. Raad van Bestuur.
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Feitelijke context
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Interleuven;
Overwegende dat Interleuven een dienstverlenende vereniging is.
Gelet op de statuten van Interleuven, vastgesteld door de algemene vergadering op 23 juni
1972 en laatst gewijzigd bij beslissing van 19 december 2018 van de bijzondere algemene
vergadering van Interleuven.
Overwegende dat ingevolge artikel 435 decreet lokaal bestuur de samenstelling en
voordrachtregeling van de raad van bestuur in de dienstverlenende vereniging statutair wordt
geregeld, met precieze aanduiding van het aantal leden, benoemd overeenkomstig artikel 434
decreet lokaal bestuur.
Dat luidens voornoemd artikel 434 de leden van de raad van bestuur, bij geheime stemming,
worden benoemd door de algemene vergadering.
Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt maximaal vijftien.
Maximaal twee derden van de leden is van hetzelfde geslacht.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd op voordracht van de deelnemers. Als de
deelnemende gemeenten kandidaat-bestuurders voordragen die geen lid zijn van een
gemeenteraad, maar van wie de deskundigheid over de statutair bepaalde doelstellingen
manifest aantoonbaar is, wordt die voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat geval is de
onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een
deelnemend openbaar bestuur, vermeld in artikel 436, eerste lid, 8°, niet van toepassing.
De algemene vergadering kan op voordracht van de raad van bestuur, onafhankelijke
bestuurders aanstellen als stemgerechtigde leden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur stelt de vereisten vast waaraan kandidaten voor het mandaat van
onafhankelijk bestuurder moeten voldoen op het vlak van bekwaamheden, kennis en ervaring.
Hij doet een open oproep tot kandidaatstelling voor een mandaat van onafhankelijk bestuurder.
De oproep bevat een weergave van de vereisten waaraan kandidaten moeten voldoen en
regelt de wijze van kandidaatstelling, waarbij minstens een curriculum vitae wordt voorgelegd.
De raad van bestuur vergelijkt de verdiensten van de kandidaten.

De algemene vergadering stelt een onafhankelijk bestuurder aan op voordracht van de raad
van bestuur, op grond van:
-

deskundigheid inzake het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband;
specifieke deskundigheid inzake de inhoudelijke materie en de beleidsvelden waarin
het samenwerkingsverband actief is;
onafhankelijkheid ten aanzien van de deelgenoten en het dagelijks bestuur van het
samenwerkingsverband.

In geval van ernstige redenen kunnen de onafhankelijke bestuurders te allen tijde worden
ontslagen door de algemene vergadering, op voordracht van de raad van bestuur.
Niemand kan gelijktijdig mandaten uitoefenen in de uitvoerende organen van meer dan drie
dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen.
De algemene vergadering stelt een code van goed bestuur vast.
De code van goed bestuur wordt meegedeeld aan de toezichthoudende overheid.
Overwegende dat luidens artikel 18 van de statuten van Interleuven de 15 mandaten van de
leden van de raad van bestuur worden verdeeld volgens de clusters in deze bepaling
opgenomen.
Dat artikel 18 van de statuten in deze luidt als volgt:
18.1.1.
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, op voordracht van de gemeentelijke
deelnemers benoemd door de algemene vergadering en door haar afzetbaar.
Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt vijftien.
18.1.2.
De mandaten worden verdeeld als volgt: één bestuurder voor Leuven, één bestuurder voor de
cluster Tienen/Hoegaarden, één bestuurder voor de cluster Aarschot/Linter, één bestuurder
voor de cluster Rotselaar/Begijnendijk, één bestuurder voor de cluster Tremelo/Keerbergen,
één bestuurder voor de cluster Haacht/Boortmeerbeek, één bestuurder voor de cluster
Herent/Kortenberg, één bestuurder voor de cluster Tervuren/Huldenberg, één bestuurder voor
de cluster Bertem/Oud-Heverlee, één bestuurder voor de cluster Bierbeek/Boutersem, één
bestuurder voor de cluster Lubbeek/Holsbeek, één bestuurder voor de cluster
Landen/Zoutleeuw, één bestuurder voor de cluster Geetbets/Kortenaken/Glabbeek, één
bestuurder voor de cluster Bekkevoort/Tielt-Winge en één bestuurder voor de cluster
Diest/Scherpenheuvel-Zichem.
Indien er in een cluster van gemeenten geen akkoord is en er voor elke gemeente een
kandidaat bestuurder wordt voorgedragen, beslist de algemene vergadering.
De deelnemers niet-gemeenten worden vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van
bestuur tot aan de eerste algemene vergadering waarop ze een andere bestuurder uit de lijst
van bestuurders als hun vertegenwoordiger kunnen aanduiden.

18.2.
Maximaal twee derde van de leden van de raad van bestuur zijn van hetzelfde geslacht.
Indien het totaal van de door de gemeenten voorgedragen kandidaten niet beantwoordt aan
deze voorwaarde, worden de voordrachten gerangschikt in volgorde van de datum van
voordracht van de gemeenteraad. Voor de kandidaten die voorgedragen worden door meer
dan één gemeente, geldt, de datum van de voordracht door de gemeenteraad waarvan zij zelf
deel uitmaken.
De kandidaten die het maximum van twee derde van hetzelfde geslacht overschrijden, en die
als laatsten zijn voorgedragen door hun gemeenteraad, worden niet aanvaard. De gemeenten
die behoren tot de groep waaruit deze kandidaat is voorgedragen, worden verzocht een
kandidaat van het andere geslacht voor te dragen.
18.3.
De kandidaturen worden voorgelegd aan de algemene vergadering die besluit met een
eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen. Zo een kandidaat de vereiste
meerderheid niet behaalt, wijst de voordragende deelnemer of cluster van deelnemers een
andere kandidaat aan. De nieuwe kandidaat woont als waarnemer de vergaderingen van de
raad van bestuur bij tot de eerstvolgende algemene vergadering waaraan de benoeming wordt
voorgelegd.
De benoeming van bestuurders gebeurt bij geheime stemming.
De bestuurders worden benoemd voor een hernieuwbare periode van 6 jaar. Hun mandaat
kan te allen tijde worden herroepen door de algemene vergadering.
Het mandaat van de bestuurders dat ingaat bij de oprichting van de vereniging neemt van
rechtswege een einde bij de afloop van de lopende bestuursperiode.
Overwegende dat Kortenaken zich voor de verdeling van de bestuursmandaten bevindt in een
cluster met Geetbets en Glabbeek;
Dat voor Interleuven een volgende verdeling binnen de cluster is afgesproken:
•
•
•

2019-2020: Glabbeek
2021-2022: Kortenaken
2023-2024: Geetbets

Overwegende dat de gemeenteraad deze agendapunten heeft besproken en ter zake het
volgende standpunt inneemt.
Gelet op de bespreking;
Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming. Er worden 18 stembrieven
aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden
mevrouw Laura Schurmans en de heer Niels Willems; de uitslag is als volgt: Niels Willems
(raad van bestuur 2021-2022) 18 ja;
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist de heer Niels Willems, schepen, voor te dragen als
kandidaat–bestuurder voor de dienstverlenende vereniging “Interleuven“ voor de periode
2021-2022.
Artikel 2. Voor de overige perioden van de legislatuur zal een voordracht van kandidaatbestuurders gebeuren door Geetbets en Glabbeek.
Artikel 3. Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan Interleuven en aan de
gemeenteraden van Geetbets en Glabbeek.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

46) Aanstellen vertegenwoordiger intercommunale: EcoWerf. Algemene Vergadering.
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Feitelijke context
Gelet op de deelname van de gemeente in de opdrachthoudende vereniging EcoWerf,
intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant;
Gelet op de statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd door de bijzondere algemene
vergadering van 21.11.2018;
Gelet op de uitnodiging van 21.12.2018 voor de bijzondere algemene vergadering van
EcoWerf van 20.03.2019 met bijhorende agenda en bijlagen;
Aangezien voor de algemene vergaderingen van EcoWerf voor de periode van de nieuwe
legislatuur een gemeenteraadslid van de gemeente moet aangeduid worden, alsook een
plaatsvervanger;
Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming. Er worden 18 stembrieven
aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden
mevrouw Laura Schurmans en de heer Niels Willems; de uitslag is als volgt: Griet
Vandewijngaerden (effectieve) 17 ja en 1 onthouding; Kristof Mollu (plaatsvervanger) 17 ja en
1 onthouding;
Juridisch kader
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist mevrouw Griet Vandewijngaerden, schepen, aan te stellen
als vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Ecowerf, intergemeentelijk
milieubedrijf Oost-Brabant.

Artikel 2. De gemeenteraad beslist de heer Kristof Mollu, schepen, aan te stellen als
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Ecowerf,
intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant.
Artikel 3. Deze beslissing wordt onderworpen aan het algemeen toezicht en ene afschrift wordt
gezonden naar de gemeentelijk afgevaardigde en naar EcoWerf.
goedgekeurd
Stemresultaat: 17 stemmen voor, 1 stem blanco

47) Mandateren
vertegenwoordiger
intercommunale:
Bijzondere Algemene Vergadering 20.03.2019.
Betrokkenen

EcoWerf.

Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Feitelijke context
Gelet op de statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van
21.11.2017;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden tot aanstelling van een vertegenwoordiger
en een plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen van EcoWerf;
Gelet op de uitnodiging van 21 december 2018 voor de bijzondere algemene vergadering van
EcoWerf van 20 maart 2019, met bijbehorende agenda en bijlagen.
Overwegende dat de agenda van de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf volgende
punten bevat:
1.
2.
3.
4.

Aanstelling bureau van de bijzondere algemene vergadering
Goedkeuring verslag buitengewone en bijzondere algemene vergadering dd.
21/11/2018
Benoeming van de bestuurders van EcoWerf voor een periode van zes jaar
Benoeming van de bestuurders met raadgevende stem voor een periode van zes
jaar

Juridisch kader
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen
van het decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de vaststelling
van het ambtsgebied van de intercommunale;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de akte van oprichting van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;
Gelet op de deelname van de gemeente bij de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;
Gelet op het decreet lokaal bestuur dd. 22.12.2017 en de latere wijzigingen;

Financiële aspecten
Kostprijs: nvt
Beschikbaar budget: nvt
Overwegende dat de gemeenteraad alle voormelde agendapunten heeft besproken en om
hiernavolgende redenen (zelf aan te vullen), ter zake het volgende standpunt inneemt (zelf
aan te vullen).
Gelet op de bespreking;
BESLUIT
Art.1. Mevrouw Griet Vandewijngaerden, schepen, wordt gemandateerd om de
agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van 20.03.2019 van EcoWerf goed
te keuren.
Art.2.Deze beslissing te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift over te
maken aan de opdrachthoudende vereniging EcoWerf en aan de gemeentelijke
vertegenwoordiger.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

48) Aanstellen vertegenwoordiger intercommunale: EcoWerf. Raad van Bestuur.
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Feitelijke context
Gelet op de deelname van de gemeente in de opdrachthoudende vereniging EcoWerf,
intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant;
Gelet op de statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd door de bijzondere algemene
vergadering van 21.11.2018;
Aangezien er binnen de drie maanden van het jaar volgend op dat van de
gemeenteraadsverkiezingen een algemene vergadering wordt bijeengeroepen waarbij tot de
algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan;
Gelet op de uitnodiging van 21.12.2018 voor de bijzondere algemene vergadering van
EcoWerf van 20.03.2019 met bijhorende agenda en bijlagen;
Aangezien er een bestuurder voor de gemeente dient afgevaardigd te worden voor een
periode van zes jaar;
Overwegende dat Kortenaken zich voor de verdeling van de bestuursmandaten bevindt in een
cluster met Geetbets en Glabbeek;

Dat voor Ecowerf een volgende verdeling binnen de cluster is afgesproken:
•

2019-2021: Glabbeek

•

2019-2021: Kortenaken

•

2022-2024: Geetbets

Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming. Er worden 18 stembrieven
aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden
mevrouw Laura Schurmans en de heer Niels Willems; de uitslag is als volgt: Koen Veulemans
(raad van bestuur 2019-2021) 18 ja;
Juridisch kader
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist de hee Koen Veulemans, raadslid, aan te stellen als
bestuurder van Ecowerf, intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant voor de periode 20192021.
Artikel 2. De overige periodes van de legislatuur worden ingevuld door kandidaat-bestuurders
van Geetbets en Glabbeek.
Artikel 3. Deze beslissing wordt onderworpen aan het algemeen toezicht en een afschrift wordt
gezonden naar de gemeentelijk afgevaardigde en naar EcoWerf, alsmede naar de
gemeenteraden van Glabbeek en Geetbets.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

49) Vragen.
kennisname
Raadslid André Alles meldt dat er 4 gepensioneerden niet uitgenodigd werden voor het
personeelsfeest.
Raadslid André Alles heeft een vraag bij het strooien van de openbare wegen. Wie is
verantwoordelijk voor het geven van opdrachten tot strooien door landbouwers? De technische
dienst in opdracht van het schepencollege. Wie geeft opdracht om de gewone wegen te
strooien? De technische dienst in opdracht van het schepencollege. Wie geeft opdracht aan
landbouwers om privéparkings te strooien en te ruimen? Deze opdracht werd niet gegeven.
Raadslid Paul Francen vraagt naar optimalisatie van de werking van het notulenprogramma
cobra.

Voor de notulen,
De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Dominique Hayen

Michel Vander Velpen

