Provincie
Brabant

Aanwezigen:

Vlaams- Gemeenteraad
Notulen van donderdag, 09 mei 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 donderdag, 28 maart 2019 worden goedgekeurd.
goedgekeurd
De gemeenteraadsleden gaan akkoord met de behandeling van de 3 toegevoegde
agendapunten te vinden in punt 21-24.
Raadslid André Alles meldt dat raadslid Glenn Blockx verontschuldigd is voor zijn afwezigheid.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

2) Kennisname fractieleiders
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Michel Vander Velpen

Feitelijke context
De gemeenteraad neemt kennis van de fractieleiders van de politieke partijen.
Deze zijn als volgt:
•
•
•
•

Voor CD&V: Laura Schurmans
Voor N-VA: Benny Hermans
Voor Sp.a: Koen Veulemans
Voor Open VLD: André Alles

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad neemt kennis van de fractieleiders in de huidige gemeenteraad.
Artikel 2. De partijen zullen eventuele wijzigingen doorgeven aan de voorzitter van de
gemeenteraad.
kennisname
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

3) Goedkeuring arbeidsreglement gemeentepersoneel
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Gelet op het ontwerp van arbeidsreglement, zoals bijgevoegd;
Gelet op het protocol van akkoord van onderhandeling met de vakbonden dd. 17.04.2019,
zoals bijgevoegd;
Gehoord de burgemeester in zijn toelichting;
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur dd. 22.12.2017.
Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978.

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad keurt het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel goed
met ingang van heden. De tekst van dit reglement maakt integraal deel uit van deze
beslissing.
Artikel 2. De algemeen directeur wordt gelast met kennisgeving aan het personeel.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

4) Goedkeuring deontologische code gemeentepersoneel
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Gelet op het ontwerp van deontologische code, zoals bijgevoegd;
Gelet op het protocol van akkoord van onderhandeling met de vakbonden dd. 17.04.2019,
zoals bijgevoegd;
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur dd. 22.12.2017.
Financiële aspecten
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad keurt de deontologische code voor het gemeentepersoneel goed
met ingang van heden. De tekst van deze code maakt integraal deel uit van deze
beslissing.
Artikel 2. De algemeen directeur wordt gelast met kennisgeving aan het personeel.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

5) Goedkeuring rechtspositieregeling gemeentepersoneel
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Gelet op het ontwerp van rechtspositieregeling, zoals bijgevoegd;
Gelet op het protocol van akkoord van onderhandeling met de vakbonden dd. 17.04.2019,
zoals bijgevoegd;
Gehoord de burgemeester in zijn toelichting;

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden voor de
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende
de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn van 07/12/2007
Financiële aspecten
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad keurt de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel goed
met ingang van heden. De tekst van de rechtspositieregeling maakt integraal deel
uit van deze beslissing
Artikel 2. De algemeen directeur wordt gelast met kennisgeving aan het gemeentepersoneel.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

FINANCIËN
6)

Dubbele brandweerbijdragen Q1 en Q2 van 2015 - terugvordering bij burgerlijke
rechtbank en ongunstig advies inning bijdragen Q3 en Q4 van 2015
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Onderstaande email werd aan de Algemeen Directeur bezorgd. Ook gemeente Kortenaken
heeft in 2015 een dubbele betaling van twee kwartalen uitgevoerd: 2 x 52.500,68 EUR
(105.001,36 EUR) op respectievelijk 2/4/2015 en 29/12/2015.
Geadresseerden: beschikbaar bij AD en FD.
Onderwerp: Dubbele brandweerbijdragen 2015 - vordering bij burgerlijke rechtbank
Beste collega
Situering
·
Op 1 januari 2015 werden de hulpverleningszones Oost en West in onze provincie
operationeel.
Vanaf 2015 betalen de steden en gemeenten een bijdrage voor die hulpverleningszones.
·
Op 20 maart 2015 zendt de gouverneur aan de beschermde gemeenten een brief waarin
hij aankondigt een bijdrage voor de brandweerbescherming in het dienstjaar 2015 te zullen
innen volgens de oude procedure ten behoeve van de steden en gemeenten met een
brandweerkorps.

Dit houdt in dat de beschermde gemeenten voor 2015 een volledig jaar dubbele bijdragen
zouden moeten betalen voor de brandweerbescherming.
Een aantal gemeenten gingen hiertegen in het verweer. Daarom besliste de gouverneur in
oktober 2015 om voorlopig slechts 2 kwartaalbijdragen te innen van de beschermde
gemeenten. Dit in afwachting van een definitief uitsluitsel over het al dan niet verschuldigd zijn
van de betwiste betalingen. De 2 geïnde kwartaalbijdragen zijn ook doorgestort aan de
gemeenten met een brandweerkorps.
Als bijlage vindt u het recente arrest van de Raad van State in dit dossier van de o.i.
onrechtmatige opname van de kwartaaltranches 2015 van de niet-centrumgemeenten en de
daaruit volgende onverschuldigde betalingen aan de centrumgemeenten.
Zoals u kan lezen spreekt de Raad van State zich in dit arrest niet uit over de grond van de
zaak. De Raad van State oordeelt dus niet dat de opnamen terecht zouden zijn en de
betalingen verschuldigd. De Raad oordeelt enkel dat de burgerlijke rechtbanken bevoegd zijn
om deze kwestie te beoordelen.
Concreet
De gemeente Holsbeek heeft samen met de gemeenten Bierbeek, Glabbeek en Huldenberg
beslist om een burgerlijke procedure te starten. Deze zal gericht zijn tegen de
centrumgemeenten die de betalingen hebben ontvangen. Het is aangewezen om de
Gouverneur (de Belgische Staat) mee te dagvaarden in gemeen- en bindend verklaring.
In eerste orde vragen we de betreffende gemeenten of ze bereid zijn om vrijwillig te
verschijnen. Indien ze daartoe niet bereid zijn, dan zullen we genoodzaakt zijn om hen te
dagvaarden.
Voor deze procedure doen wij, samen met een aantal andere gemeenten, een beroep op het
kantoor
van
meester
Stijn
Verbist
(www.verbistadvocatuur.be<http://www.verbistadvocatuur.be>).
De gemeenten die hierbij willen aansluiten verzoeken we om ons en meester Stijn Verbist
(stijn.verbist@verbistadvocatuur.be<mailto:stijn.verbist@verbistadvocatuur.be>)
tegen
uiterlijk 1 mei hiervan in kennis te stellen. Ter staving van het dossier hebben wij in 2015 aan
onze raadsman alle relevante documenten bezorgd (vnl. boekhoudkundige stukken) waaruit
blijkt dat de opname van de kwartaaltranches voor ons bestuur een dubbele betaling
veroorzaken.
Als bijlage vinden jullie het besluit dat het college van Holsbeek nam in mei 2018 m.o.o. de
instelling van de vordering voor de burgerlijke rechtbank.
Een e-mail met dezelfde inhoud is gisteren verstuurd aan de Vlaams-Brabantse
burgemeesters van de beschermde gemeenten.
Met vriendelijke groeten
Ria Verstraelen
Algemeen directeur
Gemeente en OCMW Holsbeek
Tel: 016/62.91.82
e-mail: ria.verstraelen@holsbeek.be<mailto:ria.verstraelen@holsbeek.be>
Dutselstraat 15
3220 Holsbeek

Het college besliste om aan te sluiten bij deze procedure dit in navolging van de
buurgemeenten.
Intussen ontving de gemeente op 8 mei 2019 een brief van de gouverneur waarbij deze de
eindafrekening maakt van 2015 en bijgevolg de 2 ontbrekende kwartalen van 2015 opeist. Het
betreft een bedrag van € 114 472,39.
Gelet op de intentie tot aansluiting bij de burgerlijke procedure tot terugvordering van de 2
eerste kwartaalbijdragen voor 2015, wordt voor de afrekening voor 2015 een ongunstig advies
geformuleerd.
Juridisch kader
Zie bijlage.
Financiële aspecten
Kostprijs: 105.001,36 EUR (te recuperen of bijkomend te betalen, afhankelijk van de uitspraak)
Beschikbaar budget: Niet gebudgetteerd
Budgettaire sleutel: Niet gebudgetteerd
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad bevestigt de aansluiting van Kortenaken bij de burgerlijke procedure
van de gemeente Holsbeek, Bierbeek, Glabbeek, Huldenberg (en eventueel andere
gemeenten) en stelt meester Stijn Verbist hiervan op de hoogte door middel van het
getekende uittreksel van dit besluit.
Art. 2. De gemeenteraad geeft een ongunstig advies aan de gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant inzake de afrekening van 2015, gelet op de hoger vermelde in te leiden
procedure voor de kosten van 2015.
goedgekeurd
Raadslid André Alles bemerkt dat hij in 2015 reeds gevraagd heeft om minder bijdragen te
moeten betalen omdat de aanrijtijden te lang waren.
Volgende beslissingen worden voorgesteld:
- aansluiten bij procedure voor de burgerlijke rechtbank voor kwartaal 1 en 2 van 2015.
- formuleren van een ongunstig advies inning bijdragen kwartaal 3 en 4 van 2015.
Raadslid Patrick Vandijck vraagt of het aansluiten bij de procedure voor de burgerlijke
rechtbank wel mogelijk is en of er niet eerst een administratieve procedure bij de Raad van
State gevolgd dient te worden. De algemeen directeur antwoordt hierop dat de Raad van State
zich in casu onbevoegd heeft verklaard en dat daarom de procedure voor de burgerlijke
rechtbank wordt gevolgd.
Raadslid Patrick Vandijck stelt tevens de vraag of de argumentatie in rechte voor de burgerlijke
procedure overgemaakt kan worden aan de raadsleden. De algemeen directeur bevestigt de
argumentatie te zullen overmaken.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU
7) Aanpassing gemeentelijke verordening op de confomiteitsattesten.
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Stefke Bellen

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
De subsidieaanvraag 2018-2019 voor het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor
lokaal woonbeleid Hartje Hageland heeft als aanvullende activiteit 2.2 ‘ De gemeente stelt
krachtens artikel 6, eerste lid, 1°, van de Vlaamse Wooncode een verordening vast waarbij het
conformiteitsattest verplicht wordt gesteld in bepaalde situaties en past de verordening toe’.
De subsidieaanvraag 2018-2019 voor het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor
lokaal woonbeleid Hartje Hageland heeft als aanvullende activiteit 2.3 ‘De gemeente beperkt
de geldigheidsduur van conformiteitsattesten krachtens artikel 10, eerste lid, 5°, van de
Vlaamse Wooncode.’
De gemeente wil de kwaliteit van het woningpatrimonium op de private huurmarkt verbeteren.
Het doel is de basisveiligheid en de minimumkwaliteit van alle huurwoningen garanderen.
Op lange termijn streeft de gemeente naar een conformiteitsattest voor elke huurwoning. Het
conformiteitsattest bevestigt dat de verhuurde woning voldoet aan de basisvereisten van
veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit, brandveiligheid en woningbezetting volgens de
Vlaamse Wooncode.
Het conformiteitsattest heeft vele voordelen voor de verhuurder:
•

•
•
•
•
•
•

De verhuurder is zeker dat zijn huurwoning voldoet aan de kwaliteitseisen bij het begin
van de verhuur. Bij de betwisting tijdens de huurperiode heeft de verhuurder een
garantie dat zijn woning op dat moment conform was.
De woning voldoet aan de minimale kwaliteitseisen van de Vlaamse Wooncode
De woning vertoont geen veiligheids- of gezondheidsrisico’s.
De conformiteit van de woning wordt vastgesteld door een onafhankelijke partij die
hiervan een officieel document aflevert
Het attest is een kwaliteitslabel voor de huurwoning.
Bij discussie over de schade aan de woning en bij de betwisting voor het vredegerecht
kan het attest bevrijdend werken
Het conformiteitsattest vermeldt het aantal personen (bezettingsnorm) die in de woning
mogen wonen.

Op 15 april 2019 ontving het college van het agentschap Wonen-Vlaanderen de bemerking
dat artikel 1 van het ter goedkeuring voorgelegde reglement het conformiteitsattest verplicht
stelt voor alle woningen die verhuurd of ter beschikking gesteld worden, terwijl artikel 7, §1 van
het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode bepaalt dat een
conformiteitsattest enkel kan afgeleverd worden voor woningen die verhuurd worden of te huur
of ter beschikking gesteld worden als hoofdverblijfplaats of met het oog op de huisvesting van
een of meer studenten. De verordening werd dan ook in die zin aangepast.
Gelet op de ontvangen opmerkingen van Hartje Hageland:

1.
In de Vlaamse Wooncode spreekt men van “woning”, het is best om deze terminologie
aan te houden ipv te spreken van ‘woonentiteit’.
2.
“met het oog op de huisvesting van een of meer studenten” zou men kunnen weglaten.
Dat heeft dan als gevolg dat de verplichting CA niet van toepassing zou zijn op
studentenhuisvesting, maar alleen op hoofdverblijfplaatsen. Maar dit is niet wenselijk;
bovendien zou dit moeten geargumenteerd worden. Daarom is het best om de
studentenhuisvesting mee op te nemen bij de verplichting CA.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode en meer bepaald de artikelen 6 tot
en met 11, 15, 20, 20 bis en 20 ter.
Decreet van 29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de
woonkwaliteitsbewaking betreft.
Besluit van de Vlaamse regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en
veiligheidsnormen voor woningen.
Besluit van 29 juli 2013 tot vaststelling van de modellen van conformiteitsattesten voor
woningen en kamerwoningen.
Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende subsidiëring van
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid.
Belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken goedgekeurd in de
gemeenteraad van 24 november 2016.
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist de verordening conformiteitsattesten aan te passen zoals
hoger vermeld en de nieuwe versie zoals weergegeven in bijlage goed te keuren.
goedgekeurd
Schepen
Niels
Willems
meldt
de
aanvulling
van
Hartje
Hageland
nl
* overal spreken van 'woning' ipv 'woonentiteit'.
* studentenwoningen behouden (ook al zijn die er niet op het grondgebied van Kortenaken)
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.
SECRETARIAAT
8) Resolutie open ruimte
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Om hun werking te financieren heffen gemeenten en provincies belastingen. Daarnaast
rekenen ze voor sommige diensten kosten aan. Voor bepaalde opdrachten krijgen gemeenten
en provincies subsidies van de Vlaamse of de federale overheid. Dat is bijvoorbeeld het geval
voor het gemeentelijk onderwijs of de politie. Het ene bestuur kan meer inkomsten uit
belastingen halen dan het andere. De verschillen tussen de besturen op dat vlak zijn onderling
groot. Zo beïnvloeden bijvoorbeeld het inkomen van de inwoners, de kadastrale inkomens en
de aanwezige industrie de ontvangsten uit belastingen. Om die inkomensongelijkheid voor een
stuk te corrigeren heeft de Vlaamse overheid een aantal financieringsfondsen in het leven
geroepen. Die moeten de lokale besturen helpen om een voldoende financieel draagvlak te

creëren, zodat ze een kwaliteitsvolle dienstverlening aan hun bevolking kunnen bieden. Het
Gemeentefonds draagt in belangrijke mate bij tot de algemene financiering van de gemeenten.
De verdeling van de middelen gebeurt volgens een aantal criteria: de centrumfunctie, de fiscale
draagkracht, een aantal sociale criteria en de open ruimte.
Voor het platteland blijft de fiscale kracht van lokale en bovenlokale besturen enorm belangrijk.
Lokale besturen kampen met financiële problemen. De positieve effecten van de visitaties in
het kader van het onderzoek rond bestuurskrachtmeting zijn duidelijk. Er is nog meer zicht
nodig op de verschillende bestuursniveaus op het platteland, nodig om het debat over de
bestuurskracht van kleine lokale besturen te argumenteren. Het debat over de impact van
fiscaliteit, samenwerking, dynamisering, alternatieve financiering, ondernemerschap, enz... is
nog volop aan de gang. Een belangrijk aspect van de fiscale kracht is de financiering van het
open ruimtebeleid. Hoe gebeurt deze financiering en bij lokale besturen in het bijzonder? Hoe
financieren lokale besturen deze taken en beschikken zij over voldoende middelen? Hoe en
waar in het Vlaamse platteland worden de beschikbare middelen ingezet? Hoe kunnen de
verschillende middelen of instrumenten beter op elkaar afgestemd worden?
Iedereen in Vlaanderen heeft de mond vol over de open ruimte. Ook Kortenaken wil dat de
open ruimte in zijn mooie landelijke gemeente in de toekomst niet verder wordt aangesneden.
Anderzijds moeten de middelen voor het in stand houden, het beheer en de ontwikkeling ervan
wel volstaan. De "open ruimte" wordt wel financieel ondersteund vanuit het Gemeentefonds,
maar in verhouding onvoldoende. Vlaanderen voorziet 2,6 miljard euro voor het
gemeentefonds in 2019. Hiervan gaat 155 miljoen of 6% naar de parameter open ruimte.
Het college stelt voor de volgende resolutie over te maken aan de Vlaamse Regering: het is
een duidelijke taakstelling van de overheid – op de diverse bestuurlijke niveaus - om de open
ruimte te beschermen. Vandaar dat de gemeenteraad een evenwichtige verdeling vraagt van
het Gemeente-en Stedenfonds. Om die reden vraagt de gemeenteraad een correcte
valorisatie (ook financieel) van de open ruimte en van het platteland als economische,
toeristische en maatschappelijke factor in functie van en als essentieel onderdeel van een
duurzame ontwikkeling van het Vlaamse land.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist akkoord te gaan met bovenvermelde resolutie betreffende de
open ruimte en zal deze voorleggen aan de Vlaamse Regering.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

9) Samenstelling adviesraden
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Overwegende dat bij de aanvang van een nieuwe legislatuur wordt overgegaan tot de
herinstallatie van de adviesraden;
Dat in deze adviesraden ook telkens een vertegenwoordiger mag zetelen van elke politieke
fractie en dit met raadgevende stem;
Dat in casu volgende adviesraden opnieuw worden samengesteld:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Landbouwraad
Milieuraad
Verkeersraad
Sportraad
Jeugdraad
Cultuurraad (incl. erfgoed)
Bibliotheek
GROSK
Lokaal Overleg Kinderopvang

Dat volgende kandidaturen werden ontvangen voor de afvaardigingen in de diverse raden:
•

Landbouwraad
o
o
o
o

•

Milieuraad
o
o
o
o

•

CD&V: Bea Bullens
Sp.a: Kris Janssens
N-VA: Philip Vander Velpen
Open VLD: Paul Francen

CD&V: Lien Vandebroeck
Sp.a: Kris Janssens
N-VA: Roland Debrier
Open VLD: Josette Vanlaer

Verkeersraad
o
o
o
o

CD&V: Joris Arnauts
Sp.a: Koen Veulemans
N-VA: Daniel Willems
Open VLD: André Alles

•

Sportraad
o
o
o
o

•

Jeugdraad
o
o
o
o

•

CD&V: Bea Bullens
Sp.a: Lien Van Hoof
N-VA: Inge Van Mol
Open VLD: Veronique Hermans

GROSK
o
o
o
o

•

CD&V: Omer Roosen
Sp.a: Kris Struys
N-VA: Annie Busselen
Open VLD: Patrick Vandijck

Bibliotheek
o
o
o
o

•

CD&V: Laura Schurmans
Sp.a: Debby Van Kerkhoven
N-VA: Thomas Hendrickx
Open VLD: Glenn Blockx

Cultuurraad (incl. erfgoed)
o
o
o
o

•

CD&V: Michel Vander Velpen
Sp.a: Koen Veulemans
N-VA: Caroline Torbeyns
Open VLD: Paul Francen

CD&V: Omer Roosen
Sp.a: Wendy Creten
N-VA: Guy Vandebergh
Open VLD: Betty Geysenbergs

Lokaal overleg kinderopvang
o
o
o
o

CD&V: Kim Vandepoel
Sp.a: Lien Van Hoof
N-VA: Benny Hermans
Open VLD: Josette Vanlaer

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad neemt kennis van de afvaardigingen van de politieke
fracties in de diverse adviesraden nl.
goedgekeurd
Raadslid André Alles vraagt of het correct is dat de beheerraad geen aparte adviesraad meer
is. De algemeen directeur beantwoordt hierop bevestigend.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

VRIJE TIJD/FEESTELIJKHEDEN/VERORDENINGEN
10) Kindergemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Andy Braem

Bevoegd schepen: Griet Vandewijngaerden

Feitelijke context
Waarom kindergemeenteraad?
Het OCMW en de gemeente Kortenaken hechten veel belang aan inspraak en daarom geeft
het bestuur via de kindergemeenteraad kinderen ook een stem. “Kinderen zijn immers onze
toekomst”. Op die manier willen we de kinderen informeren en betrekken bij het
gemeentebeleid. Zij krijgen de kans om problemen, wensen, ideeën uit hun eigen leefwereld
en omgeving kenbaar en bespreekbaar te maken. De kinderen leren met elkaar overleggen,
oplossingen zoeken en problemen bespreekbaar maken. Bovendien krijgen de kinderen een
beeld op het functioneren van de gemeente. De Kindergemeenteraad houdt zich bezig met
heel wat zaken. Zij behandelen beleidspunten allerhande (acties voor veilige fietspaden,
milieuacties, advies rond veilige speeltuigen, ...).
Samenstelling?
Er zullen 12 kindergemeenteraadsleden verkozen worden in de drie verschillende scholen
(Hoeleden, Kortenaken en Waanrode). Uit deze 12 kindergemeenteraadsleden zal de
kinderburgemeester en drie schepenen (iedere school vertegenwoordigt één schepenambt)
gekozen worden door middel van het aantal behaalde stemmen. Hun taak is om de
vergaderingen van de kindergemeenteraad voor te bereiden en op te volgen wat er met de
besluiten van de kindergemeenteraad gebeurt. De kindergemeenteraad komt minstens
tweemaal per jaar samen. De zitting gaat door in de raadzaal van het gemeentehuis.
Verwachtingen van de kindergemeenteraadsleden?
Kindergemeenteraadsleden zijn geïnteresseerd in de werking van de gemeente en willen de
meningen van de Kortenaakse kinderen laten horen in de gemeente. Een
kindergemeenteraadslid kan duidelijk verwoorden waar de kinderen van zijn (haar) klas of
school mee bezig zijn, laat zich informeren door klas- of leeftijdsgenoten en brengt hen op de
hoogte van wat er op de raadszitting is besproken. Een kinderraadslid is aanwezig op de data
van de vergaderingen. De kindergemeenteraadsleden mogen meewerken aan sommige
bestaande projecten, advies geven en aanwezig zijn op officiële gebeurtenissen
(wapenstilstand, uitreiking medailles, huldiging jubilarissen, onthaaldag nieuwe inwoners,
nieuwjaarsreceptie, huldiging sportlaureaten, enz.).

Huishoudelijk reglement
Artikel 1: Doel
De kindergemeenteraad opgericht te Kortenaken heeft als doeleinden:
-

-

-

-

De kinderen betrekken bij het gemeentelijk beleid door ze de kans te geven de problemen,
wensen en ideeën die zij hebben in en over hun woon‐ en schoolomgeving kenbaar te
maken aan de beleidsverantwoordelijke.
Streven naar een kindvriendelijk beleid dat vertrekt vanuit de visie dat kinderen
volwaardige medeburgers zijn van onze samenleving. Een kindvriendelijk beleid is met
andere woorden een horizontaal beleid en werkt integraal.
De kinderen door hun deelname aan de kindergemeenteraad met elkaar te leren
overleggen over hun wensen, ideeën en problemen, ze te leren spreken in het openbaar
maar ook ze naar elkaar te leren luisteren.
Hen een juiste kijk te geven op het functioneren van een gemeentebestuur en hen zo
inzicht verschaffen waarop vragen van de kinderen in concrete beslissingen kunnen
worden uitgewerkt.

Artikel 2: Samenstelling van de kindergemeenteraad
Samenstelling:
-

-

De burgemeester of schepen van jeugd neemt het voorzitterschap waar van de
kindergemeenteraad.
Kortenaken telt drie basisscholen, nl. Hoeleden, Kortenaken en Waanrode. De
kindergemeenteraad wordt samengesteld uit leerlingen van de drie lagere scholen waaruit
telkens 2 kinderen per klas uit het 5de en 6de leerjaar verkozen worden om te zetelen in
de kindergemeenteraad. Dit gebeurt elk jaar in de maand oktober ter vervanging van de
uittredende kindergemeenteraadsleden.
De jeugdfunctionaris (gemeente) en de coördinator van het KiKaZ-project (OCMW) staan
in voor de begeleiding van de kinderen. Een ambtenaar zorgt voor opmaak van de notulen
van de kindergemeenteraad maken.

Voorwaarden:
-

De kindergemeenteraadsleden zitten in het 5de of 6de leerjaar in een Kortenaakse
basisschool.
De kinderen mogen maximum voor een periode van 2 jaar zetelen in de
kindergemeenteraad

Artikel 3: Verkiezingen
Elk jaar in de maand oktober worden in alle basisscholen van Kortenaken verkiezingen
gehouden ter vervanging van de uittredende kindergemeenteraadsleden. De leerlingen van
het 5de leerjaar, die zich verkiesbaar hebben gesteld en binnen hun school worden verkozen,
zetelen voor een periode van twee jaar. Indien een raadslid niet meer in aanmerking komt om
te zetelen of zelf ontslag neemt, wordt hij/zij vervangen door een opvolger (volgens
stemmenaantal) uit dezelfde school. De stemgerechtigde leerlingen van het eerste, tweede,
derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar van alle drie de scholen kunnen hun stem uitbrengen
op alle kandidaten in hun school. De verkozen leden van de kindergemeenteraad, 12 in totaal,
kiezen in hun midden dmv geheime stemming de Kinderburgemeester en zijn/haar vervanger
(dit is het kind met het volgende grootst aantal stemmen, dat van het andere geslacht is dan

de Kinderburgemeester). Bij een gelijk aantal stemmen volgt een volgende stemronde tot
iemand een meerderheid aan stemmen heeft behaald. De Kinderburgemeester wordt
eveneens jaarlijks verkozen tijdens de eerste zitting in oktober.
Artikel 4: De raadszittingen
De kindergemeenteraad zal minstens tweemaal per jaar vergaderen. De zittingen worden
gehouden op de middag tijdens de schooluren op het gemeentehuis. De
kindergemeenteraadszittingen gaan door in de raadzaal van het gemeentehuis, gelegen te
Dorpsplein 35, 3470 Kortenaken.
Artikel 5: Agenda
De agenda van de raadszittingen wordt samengesteld door de kindergemeenteraadsleden in
samenwerking met de voorzitter en de aangestelde ambtenaren. Wanneer de agenda of
bepaalde thema’s dit vereisten, kunnen er ook externen worden uitgenodigd op de raad. Enkel
kindergemeenteraadsleden kunnen voorstellen en agendapunten doorgeven aan de voorzitter
en de aangestelde ambtenaren. Dit kan per telefoon, per brief, per e-mail of persoonlijk en dit
minstens 14 dagen voor de eerstvolgende zitting. Alle thema’s, binnen de gemeentelijke
bevoegdheid, die kinderen aanbelangen, kunnen aan bod komen.
Artikel 6: Verslaggeving
Van elke zitting wordt een schriftelijk verslag opgemaakt door de aangestelde ambtenaar
(Katja). Dit verslag wordt naar de secretariaten van de school en naar de
kindergemeenteraadsleden gemaild binnen de 14 dagen na de zitting. Het secretariaat bezorgt
dit aan de betrokken leerkrachten. De kinderen brengen zelf verslag uit in hun school of klas
over hetgeen besproken werd in de kindergemeenteraad. Een afschrift wordt eveneens
bezorgd aan het College van Burgemeester en Schepenen en aan de Algemeen Directeur. De
notulen van de kindergemeenteraad zullen eveneens gepubliceerd worden op de website van
de gemeente Kortenaken.
Artikel 7: Stemmen
Het stemmen over voorstellen gebeurt door handopsteking. Het voorstel is aanvaard wanneer
de meerderheid, de helft plus één van de aanwezige raadsleden het voorstel steunt.
Artikel 8: Publiek
Elke kinderraadzitting is openbaar.
Artikel 9: Afwezigheid
Bij afwezigheid van de voorzitter zal hij/zij een afgevaardigde aanduiden. Wanneer raadsleden
niet aanwezig kunnen zijn, verwittigen zij de aangestelde ambtenaren hiervan. Er worden geen
plaatsvervangers gestuurd.
Artikel 10: Communicatie
In de maand voorafgaand aan de opstart van de kindergemeenteraad worden de leerlingen
uit het 5de leerjaar in hun school geïnformeerd over de werking van het gemeentelijk beleid in
het algemeen en de kindergemeenteraad in het bijzonder.
Opmerking: bij de opstart van de kindergemeenteraad gebeurt bovenstaande ook bij de
leerlingen uit het 6de leerjaar.

De aankondiging en opstart van de kindergemeenteraad zal via alle gebruikelijke kanalen
worden gecommuniceerd. De kinderen zullen worden opgeroepen om deel te nemen aan de
verkiezingen en ook de ouders zullen geïnformeerd worden.
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad gaat akkoord met de oprichting van een kindergemeenteraad.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
11) Retributiereglement zomervakantie IBO Kiekeboe
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Griet Vandewijngaerden

Feitelijke context
In bijlage kunnen jullie het ontwerp van retributiereglement uitstap IBO Kiekeboe
Zomervakantie 2019 vinden voor goedkeuring.
Financiële aspecten
Kostprijs: /
Beschikbaar budget: /
Budgettaire sleutel: 61390999/094502
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist akkoord te gaan met het ontwerp van retributiereglement
uitstap IBO Kiekeboe Zomervakantie 2019.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

12) Aanstelling vertegenwoordiger VVSG - algemene vergadering
Feitelijke context
Overwegende dat de gemeente bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG
vzw) iemand kan afvaardigen in de Algemene Vergadering.
Gelet op de voordracht van Kristof Mollu, schepen als kandidaat om te zetelen in de algemene
vergadering van de VVSG;
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: 18 ja
0 neen

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 Kristof Mollu, schepen aan te stellen als afgevaardigde in
de algemene vergadering van de VVSG voor de huidige legislatuur.
Artikel 2. Deze beslissing wordt onderworpen aan het algemeen toezicht en een afschrift wordt
gezonden naar de VVSG.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

13) Aanstellen vertegenwoordiger Huis van het Kind - plenaire vergadering
Feitelijke context
Naar aanleiding van de legislatuurwijziging in de gemeenten en de bestuurderswijziging van
de vzw Storzo, kan de gemeente tevens de leden van de plenaire vergadering ‘Huis van het
Kind Storzo’ wijzigen.
De plenaire vergadering is de aansturing van het Huis van het Kind ( een permanente
werkgroep). De vergadering bespreekt de interne werking van het Huis van het Kind en het
lokaal loket kinderopvang
Vergaderritme plenaire vergadering: 1 x per semester. Gepland 2019: woensdag 5 juni en 9
oktober om 15.00 uur
Wie neemt deel aan de plenaire vergadering:
-

Coördinatoren Huis van het Kind

-

Directie Storzo

-

Per gemeente: 2 of meer afgevaardigden.

Voor Kortenaken worden voorgesteld om hierin te zetelen:
•
•
•

Gigi Heusdens (verantwoordelijke BKO)
Dominique Hayen (algemeen directeur)
Kim Vandepoel (gemeenteraadslid)

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:
•

Gigi Heusdens (verantwoordelijke BKO)
18 ja
0 neen

•

Dominique Hayen (algemeen directeur)
18 ja
0 neen

•

Kim Vandepoel (gemeenteraadslid):
18 ja
0 neen

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 volgende personen aan te stellen als afgevaardigde in de
plenaire vergadering van het Huis van het Kind voor de huidige legislatuur:
•
•
•

Gigi Heusdens
Dominique Hayen
Kim Vandepoel

Artikel 2. Deze beslissing wordt onderworpen aan het algemeen toezicht en een afschrift wordt
gezonden naar STORZO.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

14) Mandateren vertegenwoordiger intercommunale EcoWerf - algemene vergadering
26.06.19
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 algemene vergadering van 21
november 2017;
Gelet op de uitnodiging van 25 april 2019 voor de algemene vergadering van EcoWerf van 26
juni 2019 en met bijbehorende agenda en bijlagen;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21/02/2019 tot aanstelling van Kristof Mollu,
schepen en Niels Willems, schepen als vaste vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de
algemene vergaderingen van EcoWerf;
Overwegende dat de agenda voor de algemene vergadering van 26 juni 2019 volgende punten
bevat:
1. Samenstelling bureau van de algemene vergadering
2. Goedkeuring verslag van de bijzondere algemene vergadering van 20 maart 2019

3. Ondernemingsplan 2019-2024: goedkeuring evaluatie
4.

Jaarverslag 2018
4.1.

Verslag van de activiteiten

4.2.

Jaarrekening per 31/12/2018 – verslag van de commissaris-revisor

4.3.

Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels

5.

Decharge bestuurders en commissaris

6.

Diversen
6.1.

Aanvraag tot toetreding tot IGO

6.2.

Algemeen comité: extra benoemingen

6.3.

…

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het decreet voor het lokaal bestuur van 22 december 2017;
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist de heer Kristof Mollu en de plaatsvervangend
vertegenwoordiger te mandateren om de agendapunten van de algemene vergadering
van EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant van 26 juni 2019 goed te
keuren.
Artikel 2. Deze beslissing te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift van dit
besluit te zenden naar:
-

de gemeentelijke afgevaardigde

-

EcoWerf, t.a.v. mevrouw Gerda Bleus.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

15) Mandateren vertegenwoordiger intercommunale Hofheide - algemene vergadering
26.06.2019.
Feitelijke context
Gelet op de uitnodiging van Hofheide voor de algemene vergadering van 26 juni 2019;
Gelet op de agenda van deze vergadering, nl.
1.
2.
3.
4.
5.

Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 26/03/2019
Vaststelling jaarrekening en jaarverslag 2018
Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
Werking van het crematorium
Varia

Overwegende dat in zitting van 21.02.2019 de heer Stefaan Devos, burgemeester, wonende
te Heidestraat 35A te 3470 Kortenaken aangeduid werd als vertegenwoordiger en Kristof
Mollu, schepen als plaatsvervangende vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene
Vergaderingen van Hofheide ;
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;
Financiële aspecten
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad stelt het mandaat van de (plaatsvervangende) vertegenwoordiger
inzake de agenda
van de algemene vergadering van 26.06.2019 van Hofheide als volgt
vast:
-

Goedkeuring van alle agendapunten van de algemene vergadering

Artikel.2 .Deze beslissing te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift over te
maken aan Hofheide en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger.
Arikel.3. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

16) Mandateren vertegenwoordiger Diest Uitbreiding: statutaire algemene vergadering
14.05.2019.
Feitelijke context
Gelet op de uitnodiging van Diest Uitbreiding voor de statutaire algemene vergadering van 14
mei 2019;
Gelet op de agenda van deze vergadering zoals bijgevoegd;
Overwegende dat in zitting van 21.02.2019 de heer Niels Willems,schepen, aangeduid werd
als vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen van Diest Uitbreiding
en Guy Vandebergh (gemeenteraadslid) als plaatsvervanger ;
Juridisch kader
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op de gecoördineerde statuten van Diest Uitbreiding;
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad stelt het mandaat van de (plaatsvervangende) vertegenwoordiger
inzake de agenda van de statutaire algemene vergadering van 14.05.2019 van
Diest Uitbreiding als volgt vast:
-

Goedkeuring van alle agendapunten van de statutaire algemene vergadering

Artikel.2 Deze beslissing te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift over te
maken aan Diest Uitbreiding en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger.
Arikel.3. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

17) Mandateren vertegenwoordiger intercommunale - Fluvius - algemene vergadering
23.05.2019
Feitelijke context
Gelet op het feit dat de gemeente/stad aangesloten is bij Fluvius Opdrachthoudende
Vereniging;
Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 4 april 2019 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging die op 23 mei 2019 plaatsheeft te Affligem met als
agenda;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris.
Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018.
Kennisneming van het jaarverslag over het boekjaar 2018.
Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris.
Statutaire benoemingen.
Statutaire mededelingen.

Overwegende dat Stefaan Devos, burgemeester, werd aangesteld als afgevaardigde in de
algemene vergaderingen van Fluvius;
Gelet op de beraadslagingen,
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
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. Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 23 mei 2019 met als
agendapunten:
1. Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018.
3. Kennisneming van het jaarverslag over het boekjaar 2018.
4. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris.
5. Statutaire benoemingen.
6. Statutaire mededelingen.
Artikel 2. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 23
mei 2019, op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in
de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.

Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen 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.

18) Mandateren vertegenwoordiger Creadiv NV - algemene vergadering 07.06.2019
Feitelijke context
Gelet op de deelneming van de gemeente in de naamloze vennootschap CREADIV;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 maart 2019 inhoudende aanduiding van
een effectieve en een plaatsvervangende afgevaardigde in de algemene vergadering van
Creadiv;
Dat de heer Stefaan Devos, burgemeester werd aangesteld als effectieve afgevaardigde en
de heer Michel Vander Velpen, voorzitter van de gemeenteraad, als plaatsvervanger;
Gelet op de brief van CREADIV NV van 5 april 2019, inhoudende uitnodiging voor de algemene
vergadering van 7 juni met de agenda;
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Overwegende dat het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking
hier niet van toepassing is;
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de
algemene vergadering van Creadiv NV d.d. 7 juni 2019 met als agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jaarrekening 2018.
Kwijting aan de bestuurders.
Kwijting aan de commissaris.
Ontslag bestuurders.
Benoeming bestuurders.
Rondvraag

Artikel 2. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van Creadiv NV op 7 juni 2019, op te dragen zijn stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake
voormeld artikel en de punten van de agenda goed te keuren.

Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan
CREADIV NV, Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek ter attentie van de heer Stephan
Claerhout, gevolmachtigde CREADIV.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

19) Mandateren vertegenwoordiger intercommunale Igo Leuven - statutaire algemene
vergadering 28.06.2019.
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 de agenda van de statutaire algemene vergadering van 28 juni 2019 van de
intergemeentelijke vereniging “IGO”, die de volgende punten omvat:
1.

Goedkeuring statutenwijziging

Overwegende dat voor de gemeente Michel Vander Velpen werd aangeduid als
vertegenwoordiger;
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 agenda van de statutaire algemene vergadering van 28 juni 2019 van de
intergemeentelijke vereniging IGO wordt goedgekeurd.
Artikel 2. Beslist om de heer Michel Vander Velpen, voorzitter gemeenteraad, af te vaardigen
voor de statutaire algemene vergadering van 28 juni 2019. De heer Michel Vander
Velpen krijgt het mandaat de agendapunten van de statutaire algemene vergadering
goed te keuren.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

20) Mandateren
vertegenwoordiger
Algemene Vergadering 18.06.2019.
Betrokkenen

intercommunale

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. 17 april 2019 voor de algemene vergadering van Interleuven op
dinsdag 18 juni 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 algemene vergadering van 18 juni 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.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Samenstelling van het bureau.
Goedkeuring verslag buitengewone algemene vergadering d.d. 27.03.2019.
Verslag over de activiteiten 2018.
Jaarrekening per 31.12.2018 – verslag commissaris-revisor
Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten
Kwijting te verlenen aan bestuurders en commissaris-revisor.
Toetreding tot IGO
Deontologische code
Vastleggen zitpenningen
Vervanging leden raad van bestuur – nieuwe leden (Tremelo)
Diversen.

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 af op de algemene vergadering
van Interleuven van 18 juni 2019, zoals beslist op de raad van 21 februari 2019.
Artikel 2. Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de algemene
vergadering van 18 juni 2019 van Interleuven als volgt vast te stellen:
-

Goedkeuring van alle agendapunten van de algemene vergadering.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

21) Mandateren vertegenwoordiger overlegforum toekomstfonds PBE
Feitelijke context
Overwegende dat de PBE voorziet in de oprichting van een toekomstfonds. Dit fonds wil een
extra budget voorzien voor investeringen in de grote uitdagingen waarmee de PBE en de
gemeenten de komende jaren zullen geconfronteerd worden.
Om initiatieven binnen dit kader af te stemmen werd een overlegforum opgericht. Dit
overlegforum bespreekt tweejaarlijks mogelijke investeringsopportuniteiten die met de
middelen van het toekomstfonds zouden kunnen gefinancierd worden.
De PBE verzoekt om een vertegenwoordiger namens onze gemeente aan te duiden voor de
deelname aan het overlegforum dat voor het eerst doorgaat op woensdag 5 juni 2019 in
Lubbeek.
Dat in onze buurgemeenten Geetbets en Zoutleeuw, de burgemeester deze vergaderingen zal
bijwonen;
Dat het wenselijk is om dit ook in Kortenaken op deze wijze te doen;
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 burgemeester af te vaardigen voor deelname aan het
overlegforum voor het toekomstfonds van de PBE.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

22) Mandateren vertegenwoordiger Riobra - algemene vergadering en jaarvergadering
2019.
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 3 mei 2019 werd opgeroepen
om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Riobra die op 14
juni 2019 plaatsheeft te Lubbeek, Fluviusgebouw, Diestsesteenweg 126;
Gelet op de documentatie aan de gemeente per brief van 3 mei 2019 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 een lid van het regionaal bestuurscomité of van de raad van bestuur van
Riobra geen vertegenwoordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger kan zijn voor de
algemene vergadering;
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 zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de
algemene vergadering tevens jaarvergadering van Riobra dd. 14 juni 2019:
1. Kennisneming verslagen Riobra van de raad van bestuur en de commissaris
over het boekjaar 2018.
2. Goedkeuring van de jaarrekening Riobra per 31.12.2018.
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris
Riobra m.b.t. boekjaar 2018.
4. Evaluatieverslag m.b.t. de werking van de opdrachthoudende vereniging
tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024.
5. Statutaire benoemingen.
6. Statutaire mededelingen.
Artikel

2. De gemeenteraad beslist de heer Stefaan Devos, burgemeester,
vertegenwoordiger op de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Riobra die
op 14 juni 2019 plaats vindt, het mandaat te geven als volgt: goedkeuring van de
agendapunten.

Artikel 3. De gemeenteraad beslist de heer Michel Vander Velpen, voorzitter van de
gemeenteraad, plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergadering
tevens jaarvergadering van Riobra die op 14 juni 2019 plaats vindt, het mandaat te
geven als volgt: goedkeuring van de agendapunten.
Artikel 4. 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.

23) Mandateren vertegenwoordiger De Watergroep - algemene vergadering 07.06.2019.
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 van 7 mei 2019 werd opgeroepen om deel te nemen
aan de algemene vergadering van De Watergroep die op 7 juni 2019 plaatsheeft te GrootBijgaarden;
Gelet op de documentatie aan de gemeente per mail van 7 mei 2019 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;
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 zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de
algemene vergadering van De Watergroep dd. 7 juni 2019:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jaarverslag 2018 van de raad van bestuur.
Verslag van de commissarissen over de jaarrekening 2018.
Goedkeuring van de jaarrekening 2018.
Kwijting aan de bestuurders.
Kwijting aan de commissarissen.
Statutenwijziging.

Artikel 2. De gemeenteraad beslist de heer Guy Vandebergh, gemeenteraadslid,
vertegenwoordiger op de algemene vergadering van De Watergroep die op 7 juni 2019
plaats vindt, het mandaat te geven als volgt: goedkeuring van de agendapunten.
Artikel 3. De gemeenteraad beslist de heer Niels Willems, schepen, plaatsvervangend
vertegenwoordiger op de algemene vergadering van De Watergroep die op 7 juni 2019
plaats vindt, het mandaat te geven als volgt: goedkeuring van de agendapunten.
Artikel 4. 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) Mandateren vertegenwoordiger PBE - algemene vergadering en jaarvergadering
2019.
Feitelijke context
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging PBE;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 3 mei 2019 werd opgeroepen
om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van PBE die op 21
juni 2019 plaatsheeft te Lubbeek, Fluviusgebouw, Diestsesteenweg 162;
Gelet op de documentatie aan de gemeente per brief van 7 mei 2019 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 een lid van het regionaal bestuurscomité of van de raad van bestuur van
PBE geen vertegenwoordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger kan zijn voor de
algemene vergadering;
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 zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de
algemene vergadering tevens jaarvergadering van PBE dd. 21 juni 2019:
1. Kennisneming verslagen PBE van de raad van bestuur en de commissaris
over het boekjaar 2018.
2. Goedkeuring van de jaarrekening PBE per 31.12.2018.
3. Goedkeuring van de jaarrekening van Intergas per 31.12.2018.
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris PBE
m.b.t. boekjaar 2018.
5. Evaluatieverslag m.b.t. de werking van de opdrachthoudende vereniging
tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024.
6. Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten.
7. Statutaire benoemingen.
8. Statutaire mededelingen.
Artikel 2. De gemeenteraad beslist de heer Kristof Mollu, schepen,
vertegenwoordiger
op de algemene vergadering tevens jaarvergadering van PBE die
op 21 juni
2019 plaats vindt, het mandaat te geven als volgt: goedkeuring van de
agendapunten.

Artikel 3. De gemeenteraad beslist de heer Michel Vander Velpen, voorzitter van de
gemeenteraad, plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergadering
tevens jaarvergadering van PBE die op 14 juni 2019 plaats vindt, het mandaat te
geven als volgt: goedkeuring van de agendapunten.
Artikel 4. 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 secretariaat, p/a
Brusselsesteenweg 199, blok C – 9090 Melle.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

25) Vragen.
goedgekeurd
Raadslid Betty Geysenbergs meldt dat zij kennis heeft gekregen van een klacht betreffende
de slechte staat van een voetweg van de Schansstraat naar de Zandrodestraat. Het steengruis
op deze voetweg zou er niet goed bijliggen alsook zou het steengruis vermengd zijn met
metaal en glas. Ter staving laat raadslid Geysenbergs een zakje met inhoud van het steengruis
op de betreffende weg zien. Schepen Kristof Mollu antwoordt dat hij enkel op de hoogte is van
het feit dat het steengruis op deze voetweg er niet goed bij ligt maar dat hij geen weet heeft
van enige vermenging van steengruis met glas of metaal. Schepen Kristof Mollu wenst tevens
te bemerken dat hij op Paasmaandag reeds telefonisch werd ingelicht en dat hij onmiddellijk
ter plaatse is geweest met de technische dienst van de gemeente. Schepen Kristof Mollu
bemerkt dat omwille van de hardheid van de ondergrond de steenslag niet genoeg aangedamd
is, hetgeen de minder goede staat van de voetweg verklaart. Intussen kan schepen Kristof
Mollu ook meedelen dat het steengruis er momenteel al beter bij ligt nu het is aangereden.
Besluitend wenst schepen Kristof Mollu te bemerken dat het inderdaad de bedoeling niet is
dat er glas/metaal ligt tussen het steengruis, maar dat hij het ten zeerste betreurt dat men er
drie weken mee wacht om dit te melden; Als de veiligheid in het gedrang komt, dan had
raadslid Betty Geysenbergs onmiddellijk contact moeten opnemen met de technische dienst.
Aansluitend deelt raadslid Benny Hermans mee dat hij nog nooit glas of ijzerdraden heeft zien
liggen op de desbetreffende voetweg. Raadslid Francen merkt op dat metaal toch altijd
gescheiden moet worden van de steenslag.
Raadslid Josette Vanlaer bemerkt dat de werknemers van het OCMW paaseieren hebben
gekregen en de werknemers van de gemeente niet. Volgens raadslid Josette Vanlaer houdt
dit een discriminatie in. Burgemeester Stefaan Devos antwoordt dat het klopt dat werknemers
van de gemeente dit jaar geen paaseieren hebben gekregen en de werknemers van het
OCMW wel, maar dat dit zeker niet bewust is gebeurd. De cliënten van de thuisdiensten van
het OCMW krijgen paaseieren en dan worden er ook mee besteld voor het personeel.
Bovendien antwoordt burgemeester Stefaan Devos dat hier in de toekomst zeker rekening
mee gehouden gaat worden. Raadslid Patrick Vlayen bemerkt dat hij de indruk heeft dat er
lachend omgesprongen wordt met voormelde vraag terwijl hij toch enige ernst aan de dag
wenst te leggen. Burgemeester Stefaan Devos bemerkt dat er zeker niet lachend
omgesprongen wordt met voormelde bemerking van raadslid Josette Vanlaer.

Raadslid Patrick Vandijck vraagt of het mogelijk is om op 24 juni vanaf 18u30 de vergadering
van Piekfijn te laten doorgaan in het gemeentehuis. De algemeen directeur antwoordt
bevestigend.
Raadslid André Alles heeft een vraag bij het verslag van de zitting van het schepencollege van
15 april 2019: Klopt het dat de pastorij te Ransberg verkocht wordt? Schepen Niels Willems
antwoordt dat er inderdaad een schattingsverslag gevraagd werd, maar dat het nog niet
definitief vaststaat dat de pastorij verkocht wordt. De overweging van verkoop wordt heden
gemaakt, mede gelet op het minimale gebruik van de pastorij (enkel nog het zangkoor). Andere
opties zijn steeds welkom voegt schepen Niels Willems toe. Raadslid Patrick Vandijck peilt
vervolgens naar de mogelijkheid voor de bestemming als appartementen? Schepen Niels
Willems vraagt dit na.
De algemeen directeur vraagt dat de gemandateerde vertegenwoordigers de nodige stukken
komen ophalen na afloop van de zitting.

Voor de notulen,
De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Dominique Hayen

Michel Vander Velpen

