Provincie Vlaams-Brabant

College van Burgemeester en Schepenen
Verslag van maandag, 25 februari 2019

Aanwezigen:

Stefaan Devos:
Burgemeester;
Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu:
Schepenen;
Annita Vandebroeck: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
Dominique Hayen: Algemeen Directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering
Goedkeuring notulen vorige vergadering.
2) Afspraak Riopact
Kennisname voorstelling Riopact.
3) Vaststelling begrip dagelijks bestuur- budgethouderschap - visum
Goedkeuring van de begrippen dagelijks bestuur, budgethouderschap en visum. De begrippen
dagelijks bestuur, budgethouderschap en visum worden afgebakend. De goedkeuring van de
begrippen dagelijks bestuur, budgethouderschap en visum worden nadien ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraad.
4) Vaststelling begrip dagelijks personeelsbeheer
Goedkeuring begrip dagelijks personeelsbeheer. Het begrip dagelijks personeelsbeheer wordt
afgebakend. De goedkeuring van het begrip dagelijks personeelsbeheer wordt nadien ter
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
5)

Aanvraag federaal thematisch verlof voor medische bijstand– personeelslid
technische dienst
Goedkeuring aanvraag federaal thematisch verlof voor medische bijstand– personeelslid
technische dienst.
6) Aanpassing archief
Goedkeuring aanpassing gemeentearchief. Archief van de gemeente moet geherorganiseerd
worden. Er wordt geopteerd om dit te doen via een tijdelijke aanwerving van een archivaris ipv
dit werk uit te besteden.
7) Overeenkomst gebruik noodwoning
Goedkeuring overeenkomst inzake het gebruik van de noodwoning. Overeenkomst inzake het
gebruik van de noodwoning wordt herzien en toepasbaar verklaard op de woningen van het
lokaal opvanginitiatief ingeval van bezetting door een leefloongerechtigde.
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8) GSD-V Aanbod mandatarissen en raadsleden
Goedkeuring GSD-V aanbod mandatarissen en raadsleden. Aan de mandatarissen en
raadsleden wordt het aanbod gedaan om individueel toe te treden tot de gemeenschappelijke
sociale dienst.

FINANCIËN
9) Subsidiereglement startende zelfstandigen, onthaalouders en opvanginitiatieven
Goedkeuring subsidiereglement starters - lokale economie. Herziening van het
subsidiereglement startende zelfstandigen, onthaalouders en opvanginitiatieven
10) Subsidiereglement onderwijs
Goedkeuring subsidiereglement inzake onderwijs. Herziening van het subsidiereglement
inzake onderwijs.
11) Verslag overleg Ecowerf d.d. 14/02/2019
Kennisname verslag EcoWerf dd. 14/02/2019

BURGERZAKEN
12) Kostprijs aanvraag kieslijst door kandidaat.
Goedkeuring kostprijs aanvraag kieslijst door kandidaat.
13) Aanvraag geboortelijsten door de Gezinsbond.
Goedkeuring aanvraag geboortelijsten door de Gezinsbond
14) Besluit van de ambtenaar van de burgerlijke stand houdende machtiging voor alle
taken inzake het opmaken van akten van de burgerlijke stand
Goedkeuring Besluit van de ambtenaar van de burgerlijke stand houdende machtiging voor
alle taken inzake het opmaken van akten van de burgerlijke stand.
15) Inschrijving niet-Belgische burgers van de Europese Unie op de kiezerslijst voor de
verkiezingen Europees parlement.
Goedkeuring inschrijving niet-Belgische burgers van de Europese Unie op de kiezerslijst voor
de verkiezingen Europees parlement.

ONTHAAL EN INTERNE ZAKEN
16) Raamcontract uitgaande post
Goedkeuring aansluiting bij de raamovereenkomst van de Stad Brugge i.v.m. de
postverwerking van de gemeente, gegund aan Easypost.

ICT EN COMMUNICATIE
17) Stimulus Vlaams-Brabant - Coaching communicatie
Goedkeuring kandidaatstelling voor coaching inzake communicatie. Het College keurt hiertoe
de deelname van Sigrid Peeters aan de regionale bijeenkomsten goed en beslist formeel dat
Sigrid Peeters minstens 1 dag per week mag besteden aan het lokaal communicatiebeleid.
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18) Infoblad jan-feb-maart 2019
Goedkeuring gemeentelijk infoblad januari-februari-maart 2019.

VRIJE TIJD/FEESTELIJKHEDEN/VERORDENINGEN
19) Bloesemactiviteiten
Goedkeuring bloesemactiviteiten. Toerisme Vlaams-Brabant zet elk jaar opnieuw het
Hageland in de kijker met de Bloesemweken. Ook in 2019 neemt Kortenaken deel aan dit
project, en organiseren we een aantal activiteiten.
20) Actie Vrouwendag Amnesty International in bibliotheek
Goedkeuring actie vrouwendag Amnesty International in gemeentelijke bibliotheek. Naar
aanleiding van Internationale Vrouwendag op 8 maart slaan KVLV, Vrouwen met vaart, de
GROSK (de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) en de bibliotheek van
Kortenaken de handen in elkaar met een ‘schrijf ze vrij-actie’ van Amnesty International, gericht
naar vrouwen die ten onrechte vastzitten.
TECHNISCHE DIENST / OPENBARE WERKEN
21) Onderhoudswerken aan asfaltwegen in gemeente Kortenaken tijdens 2019, 2020 en
2021 - Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's
Goedkeuring onderhoudswerken aan asfaltwegen in gemeente Kortenaken tijdens 2019, 2020
en 2021 - Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's.
22) Vernieuwen van voegvullingen van betonwegen in gemeente Kortenaken tijdens
2019, 2020 en 2021 - Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's
Goedkeuring vernieuwen van voegvullingen van betonwegen in gemeente Kortenaken tijdens
2019, 2020 en 2021 - Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's.
23) Aankoop en leveren van wegenismaterialen tijdens dienstjaren 2019-2021 Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's
Goedkeuring aankoop en leveren van wegenismaterialen tijdens dienstjaren 2019-2021 Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's.
24) Leveren van mazout voor alle gemeentelijke gebouwen tijdens dienstjaren 20192021 - Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's
Goedkeuring leveren van mazout voor alle gemeentelijke gebouwen tijdens dienstjaren 20192021 - Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's.
25) Tanken van mazout aan tankstation tijdens de dienstjaren 2019-2021 - Goedkeuring
starten procedure en lijst uit te nodigen firma's
Goedkeuring tanken van mazout aan tankstation tijdens de dienstjaren 2019-2021 Goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's.
26) Jaarvergunning BAM Infratechniek
Goedkeuring jaarvergunning BAM Infratechniek voor het signaleren van kleine dringende
werken op de openbare weg voor 2019.
27) Leveren en plaatsen van intelligente cilinders in verschillende gemeentelijke
gebouwen - deel 2 (2019) - Goedkeuring gunning
Goedkeuring leveren en plaatsen van intelligente cilinders in verschillende gemeentelijke
gebouwen - deel 2 (2019) - Goedkeuring gunning.
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28) Aankoop maaier sportvelden
Goedkeuring aankoop maaier sportvelden.
29) Uitvoeren van wegmarkeringen tijdens dienstjaren 2019-2021 - Goedkeuring
gunning
Goedkeuring uitvoeren van wegmarkeringen tijdens dienstjaren 2019-2021 - Goedkeuring
gunning.
30) Jaarlijks nazicht van brandblussers en brandhaspels gemeentelijke gebouwen
(verlengbaar tot 2022) - Goedkeuring gunning
Goedkeuring jaarlijks nazicht van brandblussers en brandhaspels gemeentelijke gebouwen
(verlengbaar tot 2022) - Goedkeuring gunning.

SECRETARIAAT
31) Plaatsing promowagen SVK WoonRegT
Goedkeuring plaatsing promowagen SVK WoonRegT.

OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU
32) PV op 25 februari 2019 van sluiting openbaar onderzoek van aanvraag tot
omgevingsvergunning met dossiernummer : OMV/2018/096 over "VBR
Tiensesteenweg" op 16 januari 2019.
Goedkeuring PV op 25 februari 2019 van sluiting openbaar onderzoek van aanvraag tot
omgevingsvergunning met dossiernummer : OMV/2018/096 over "VBR Tiensesteenweg" op
16 januari 2019.
33) PV op 25 februari 2019 van sluiting openbaar onderzoek van aanvraag tot
omgevingsvergunning met dossiernummer : OMV/V/2018/008 over "creëren van
twee bouwkavels" op 16 januari 2019.
Goedkeuring PV op 25 februari 2019 van sluiting openbaar onderzoek van aanvraag tot
omgevingsvergunning met dossiernummer : OMV/V/2018/008 over "creëren van twee
bouwkavels" op 16 januari 2019.
34) PV op 25 februari 2019 van sluiting openbaar onderzoek van aanvraag tot
omgevingsvergunning met dossiernummer : OMV/2018/100 over "verbouwen van
een ééngezinswoning" op 17 januari 2019.
Goedkeuring PV op 25 februari 2019 van sluiting openbaar onderzoek van aanvraag tot
omgevingsvergunning met dossiernummer : OMV/2018/100 over "verbouwen van een
ééngezinswoning" op 17 januari 2019.
35) Start- en procesnota RUP KWZI Kortenaken
Goedkeuring start- en procesnota RUP KWZI Kortenaken.
36) Locatiekeuze RUP gemeenschapsvoorzieningen
Goedkeuring locatiekeuze RUP gemeenschapsvoorzieningen.
37) Kennisname beslissing deputatie beroep
Kennisname beslissing deputatie beroep.
38) Kennisname van deling (dossiernummer 2019/00007/splt).
Kennisname van deling (dossiernummer 2019/00007/splt.)
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39) Opheffing onbewoonbaarheid
Goedkeuring opheffing besluit tot onbewoonbaarheid onroerend goed te Kersbeek-Miskom.
40) Toelating 18-jarigen fuif Waanrode
Goedkeuring toelating 18-jarigen fuif Waanrode.
41) Plaatsen van foodtruck
Goedkeuring plaatsen van foodtruck.
42) Overleg over de gemeentelijke voet- en buurtwegen
Goedkeuring datum overleg inzake de gemeentelijke voet- en buurtwegen.
43) Toelating herdenking
Goedkeuring herdenking

SECRETARIAAT
44) Inkomende briefwisseling
Kennisname inkomende briefwisseling.

FINANCIËN
45) Bestelbons Mandaten Vorderingen
Goedkeuring Bestelbons Mandaten Vorderingen.

SECRETARIAAT
46) To do
To do.

47) Varia
Varia.

Voor het verslag,
De Algemeen Directeur

De Burgemeester

Dominique Hayen

Stefaan Devos
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