Provincie Vlaams-Brabant

College van Burgemeester en Schepenen
Verslag van maandag, 18 maart 2019

Aanwezigen:

Stefaan Devos:
Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden:
Annita Vandebroeck: Voorzitter Bijzonder Comité
Dominique Hayen: Algemeen Directeur

Burgemeester;
Schepenen;
Sociale Dienst;

Verontschuldigd: Niels Willems: Schepen verontschuldigd voor agendapunt 25) , 26) , 27) , 28)
, 29) , 30) , 31) , 32) , 33) , 34) , 35) , 36) , 37) , 38) , 39) , 40) , 41) , 42) , 43)
, 44) , 45) , 46) , 47) , 48) , 49) , 50) , 51) ;
Kristof Mollu: Schepen
Afwezig:

SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
Goedkeuring notulen vorige vergadering.
2) Goedkeuring charter gezonde gemeente - Logo Oost-Brabant
Goedkeuring charter gezonde gemeente - Logo Oost-Brabant. Het schepencollege gaat over
tot goedkeuring van het charter "gezonde gemeente" van Logo Oost-Brabant.
Aanvraag Vlaams Zorgkrediet met motief zorg voor een kind – Hoofd Technische
Dienst
Kennisname aanvraag zorgkrediet met motief zorg voor een kind - Hoofd Technische Dienst.
3)

4) Aanvraag federaal thematisch voor ouderschapsverlof – Hoofd Dienst Burgerzaken
Kennisname aanvraag federaal thematisch voor ouderschapsverlof - Hoofd Dienst
Burgerzaken

FINANCIËN
5) Belasting masten en pylonen 2019
Goedkeuring belasting masten en pylonen 2019. Het College geeft goedkeuring voor
uitvoerbaarverklaring van belastingkohier 1/2019 masten en pylonen voor een totaalbedrag
van € 65.000.
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SECRETARIAAT
6)

Kennisname klacht Economie2020 betreffende belasting op verspreiding van niet
geadresseerd reclamedrukwerk
Kennisname klacht Economie2020 betreffende de belasting op verspreiding van niet
geadresseerd reclamedrukwerk.

FINANCIËN
7) Oninbaarstelling C.C.
Goedkeuring oninbaarstelling C.C. Het College beslist de oninbaarstelling van 65,08 euro aan
belastingsplichtige Corelio Connect Noord goed te keuren, wegens materiële vergissing (week
52).
8) Kennisname Budget Kana 2019
Kennisname budget KANA 2019.
9) Meerjarenplanwijziging Kerkfabriek Kana opgemaakt in 2018 m.b.t. 2019
Goedkeuring meerjarenplanwijziging Kerkfabriek Kana opgemaakt in 2018 m.b.t. 2019.
10) Advies jaarrekening 2018 Kana
Goedkeuring gunstig advies jaarrekening 2018 KANA Kerkfabriek.
11) Borgstelling lening restauratie dak v/d St.-Bartholomeuskerk Waanrode
Goedkeuring borgstelling lening restauratie dak v/d St.-Bartolomeuskerk Waanrode. De
gemeente stelt zich solidair borg voor de lening van het niet gesubsidieerde deel van de
restauratiewerken aan de St.-Bartholomeuskerk te Waanrode.

BURGERZAKEN
12) Huwelijksvoltrekking: gastenboek
Goedkeuring gastenboek huwelijksvoltrekking. Aangezien vanaf 1 april 2019 het
huwelijkskoppel niet meer een huwelijksakte moet ondertekenen, zal voortaan een
huwelijksdocument ondertekend moeten worden, gekoppeld aan een gastenboek als
huwelijkscadeau.
13) Ambtshalve schrapping
Goedkeuring ambtshalve schrapping inwoner Kortenaken. Voorstel tot ambtshalve schrapping
van inwoner na een negatief verslag van verblijfsonderzoek door de politie.
14) Retributiereglement op afgifte administratieve stukken
Goedkeuring aanpassing retributiereglement op afgifte administratieve stukken - dienst
burgerzaken. Aanpassing van het retributiereglement op afgifte administratieve stukken wat
betreft de kosten van een trouwboekje.
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VRIJE TIJD/FEESTELIJKHEDEN/VERORDENINGEN
15) Buitenspeeldag 24/04/2019
Goedkeuring organisatie buitenspeeldag 24/04/2019.
16) Offerte IGO Dakzeil Kapel Zaligmaker Ransberg
Goedkeuring navraag kostenraming herstelling dak van de kapel van de Zaligmaker in
Ransberg.
17) Overzicht zomerkampen 2019
Goedkeuring overzicht zomerkampen 2019.
18) Voorstel statuten sportraad
Goedkeuring statuten sportraad.
19) Voorstel statuten jeugdraad
Goedkeuring statuten jeugdraad.
20) Voorstel statuten cultuurraad en GROSK
Goedkeuring statuten cultuurraad en GROSK.
21) Voorstel organiek reglement beheersorgaan bibliotheek
Goedkeuring organiek reglement beheersorgaan bibliotheek.
22) E-mail SK Waanrode
Goedkeuring versturen antwoord op e-mail SK Waanrode. Naar aanleiding van de e-mail die
verstuurd werd namens het College gericht aan SK Waanrode en VS Kortenaken m.b.t.
organisatie sportkampen, stuurde SK Waanrode gaat het College akkoord met het versturen
van het antwoord gericht aan SK Waanrode. Tevens nodigt het College SK Waanrode uit op
een College en zal een gepaste datum gezocht worden.

SOCIALE DIENST
23) Kennisname kandidatenlijst Lokaal Overleg Kinderopvang
Kennisname kandidatenlijst Lokaal Overleg Kinderopvang.
24) Kennisname programma Zomervakantie IBO Kieke-Boe
Kennisname programma Zomervakantie IBO Kieke-Boe.

TECHNISCHE DIENST / OPENBARE WERKEN
25) Inname openbaar domein Tiensesteenweg
Goedkeuring inname openbaar domein Tiensesteenweg. Inname openbaar domein langs de
Tiensesteenweg voor het uitvoeren van dakwerken aan woning.
26) Inname openbaar domein - Neerlintersesteenweg
Goedkeuring inname openbaar domein - Neerlintersesteenweg. Aanvraag inname openbaar
domein in functie van dakwerken ter hoogte van Neerlintersesteenweg.
27) Inname openbaar domein- Dorpsstraat
Goedkeuring inname openbaar domein - Dorpsstraat. Inname openbaar domein voor het
uitvoeren van vloerwerken (chape).
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28) Vakbekwaamheid chauffeurs Technische Dienst
Goedkeuring opleiding vakbekwaamheid chauffeurs Technische Dienst. Voor bepaalde
activiteiten hebben chauffeurs met C(E) bijkomend vakbekwaamheid (code 95) nodig.
29) Kennisname kandidaturen verkeersraad
Kennisname van de kandidaturen voor de verkeersraad.
30) Leveren van verkeerssignalisatie tijdens de dienstjaren 2019-2021 - Goedkeuring
gunning
Goedkeuring gunning voor het leveren van verkeerssignalisatie tijdens de dienstjaren 20192021.
31) RWZI Kersbeek: bespreking toegangsweg en nutsleidingen
Goedkeuring verslag vergadering RWZI mbt aanleg toegangsweg en nutsleidingen.

OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU
32) Kennisname procedure samenstelling Gecoro
Kennisname van de procedure voor samenstelling van de Gecoro.
33) Het college heeft een omgevingsvergunning voor het slopen van een woning en de
bouw van twee woningen in halfopen verband verleend met voorwaarden aan Theo
Vanhentenrijk (dosnr. OMV/2018/089)
Goedkeuring omgevingsvergunning aangevraagd door Theo Vanhentenrijk voor het slopen
van een woning en de bouw van twee woningen in halfopen verband te Halensebaan 31, 3473
Kortenaken. (dosnr. OMV/2018/089).
34) Het college heeft een omgevingsvergunning voor het slopen van een woning en de
bouw van een meergezinswoning verleend met voorwaarden aan Bert Van Thielen
(dosnr. OMV/2018/105)
Goedkeuring omgevingsvergunning aangevraagd door Bert Van Thielen voor het slopen van
een woning en de bouw van een meergezinswoning te Tiensestraat 22, 3470 Kortenaken.
(dosnr. OMV/2018/105).
35) Het college heeft een omgevingsvergunning voor het slopen van een loods verleend
met voorwaarden aan Dirk Arnauts (dosnr. OMV/2018/104)
Goedkeuring omgevingsvergunning aangevraagd door Dirk Arnauts voor het slopen van een
loods te Tiensestraat, 3470 Kortenaken. (dosnr. OMV/2018/0104).
36) Het college heeft een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de functie van
een woning naar woning met horeca verleend met voorwaarden aan Jonathan
Vanheer (dosnr. OMV/2019/005)
Goedkeuring omgevingsvergunning aangevraagd door Jonathan Vanheer voor het wijzigen
van de functie van een woning naar woning met horeca te Miskom-Dorp 26C, 3472
Kortenaken. (dosnr. OMV/2019/005).
37) Toelating Bloesemtocht
Goedkeuring toelating Bloesemtocht. Wandeling "Bloesemtocht" op donderdag 25 april 2019
in de velden van Kersbeek-Miskom en Waanrode.
38) Toelating Tom Boonen Classic
Goedkeuring toelating Tom Boonen Classic. Toelating 14e Tom Boonen Classic: recreatieve
fietstocht die de gemeente Kortenaken passeert op zaterdag 27 april 2019.
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39) Toelating wandeling
Goedkeuring toelating wandeling. Wandeling op woensdag 01 mei 2019 in de velden van
Hoeleden-Ransberg-Miskom en Waanrode
40) Politieverordening wielerwedstrijd elite en beloften
Goedkeuring politieverordening wielerwedstrijdvoor elite en beloften op 01 mei 2019. Het
college keurt de politieverordening goed die de verkeerssituatie regelt van de wielerwedstrijd
voor elite en beloften op woensdag 01 mei. Op volgende straten is de verordening van kracht:
Helstraat – Sint-Hubertusstraat – Sint-Genovevaplein-Herestraat-Uilstraat – Braamstraat Neerlintersesteenweg-Helstraat.
41) Toelating wielerwedstrijd voor elite en beloften
Goedkeuring toelating wielerwedstrijden voor elite en beloften op 01 mei 2019. Het college
geeft toelating aan wielerclub De Vrije Sportman uit Stok om op woensdag 01 mei 2019 een
wielerwedstrijd te organiseren voor elite en beloften. Het wedstrijd uur is tussen 13.00u en
18.00u. De omloop wordt als volgt gereden: Helstraat – Sint-Hubertusstraat – SintGenovevaplein-Herestraat-Uilstraat – Braamstraat - Neerlintersesteenweg-Helstraat. Afstand
is 99 km (11 ronden van 9,0 km).
42) Politieverordening Brabants kampioenschap voor juniores
Goedkeuring politieverordening wielerwedstrijd voor juniores op 19 mei 2019. Het college keurt
de politieverordening goed die de verkeerssituatie regelt van de wielerwedstrijd voor juniores
op zondag 19 mei. Op volgende straten is de verordening van kracht: Heidestraat –
Kasteelstraat – Neerlintersesteenweg – Helstraat – Pottelbergstraat – Bredestraat Dorpsstraat.
43) Toelating Brabants kampioenschap voor Juniores
Goedkeuring toelating wielerwedstrijden voor juniores op 19 mei 2019. Het college geeft
toelating aan wielerclub Heide Sportief uit Linter om op zondag 19 mei 2019 een
wielerwedstrijd te organiseren voor juniores. Het wedstrijd uur is tussen 15.00u en 18.00u. De
omloop wordt als volgt gereden: Heidestraat – Kasteelstraat – Neerlintersesteenweg –
Helstraat – Pottelbergstraat – Bredestraat - Dorpsstraat. De omloop bedraagt 7.2 km en moet
16 keer afgelegd worden(115.2 km).
44) Toelating voetbaltornooi VSK
Goedkeuring toelating voetbaltornooi VSK zaterdag 04 mei en zondag 05 mei 2019.
45) Politieverordening voetbaltornooi VSK
Goedkeuring politieverordening voetbaltornooi VSK zaterdag 04 mei en zondag 05 mei 2019.
46) Datum overleg tarieven containerpark
Goedkeuring datum overleg tarieven containerpark.
47) Scheren van hagen
Goedkeuring scheren van hagen langs gemeentelijke wegen.

SECRETARIAAT
48) Inkomende briefwisseling
Kennisname inkomende briefwisseling.
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FINANCIËN
49) Bestelbons Mandaten Vorderingen
Goedkeuring Bestelbons Mandaten Vorderingen.

SECRETARIAAT
50) To do
To do
51) Varia
Varia

Voor het verslag,
De Algemeen Directeur

De Burgemeester

Dominique Hayen

Stefaan Devos
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