Provincie
Brabant

Vlaams-

Gemeenteraad
Notulen van donderdag, 26 september
2019

Aanwezigen:

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

Verontschuldigd: Kristof Mollu:
Guy Vandebergh: Raadslid

Schepen;

Afwezig:

OPENBARE ZITTING
SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
De notulen van vorige zitting datum van donderdag, 22 augustus 2019 worden goedgekeurd.
goedgekeurd
Raadslid Vlayen bemerkt dat hij tijdens vorige zitting ook de vraag gesteld had wie 'het
gemeentebestuur' is. Het gemeentebestuur bestaat uit gemeenteraadsleden, schepenen en
burgemeester, aldus het Vlaams Gewest. Schepen Willems verduidelijkt dat het
gemeentebestuur inderdaad ook bestaat uit raadsleden en niet enkel schepenen en
burgemeester.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

2) Goedkeuring charter samenwerking Geetbets, Kortenaken, Linter en
Zoutleeuw
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Kleine gemeenten staan voor dezelfde uitdagingen als grote gemeenten en steden. Ook van
hen wordt bestuurskracht verwacht. Dit kan echter maar gerealiseerd worden mits een
efficiënte intergemeentelijke samenwerking en dit vanuit een duidelijke visie en strategie.
Geetbets, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw willen op dit vlak zelf het initiatief nemen en door
samenwerking aan bestuurskracht winnen door op een coherente en consequente wijze
samen te werken en de krachten te bundelen en op korte termijn een aantal “quick-wins” te
realiseren.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist akkoord te gaan met de intergemeentelijke samenwerking
tussen de gemeenten Geetbets, Linter, Zoutleeuw en Kortenaken.
Artikel 2. De gemeenteraad beslist akkoord te gaan met de ondertekening van het
samenwerkingscharter zoals gevoegd in bijlage.
goedgekeurd
Raadslid Francen wenst te bemerken dat het de hele partij open VLD stoort dat de
ondertekening van het charter nu pas op de gemeenteraad komt voor goedkeuring maar dat
de ondertekening gisteren reeds plaatsvond. Dit getuigt van weinig respect volgens raadslid
Francen. Burgemeester Devos wenst te benadrukken dat dit zeker niet de bedoeling was. Het
charter is immers ondertekend onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

3) Wijziging bestaand retributiereglement in nieuw belastingreglement op de
inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar
bedrijfsafval
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Griet Vandewijngaerden

Feitelijke context
In bijlage kunnen jullie het nieuwe ontwerp van belastingreglement op de inzameling en
verwerking van huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval vinden voor
goedkeuring.
Dit nieuwe belastingreglement op de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en
daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval vervangt het bestaande retributiereglement op de
inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval 2019.

Deze wijziging van het bestaande retributiereglement in een belastingreglement kwam er op
verzoek van het Agentschap Binnenlands Bestuur in het kader van bestuurlijk toezicht.
Bovendien is de financieel directeur ook vragende partij voor deze wijziging daar de
debiteurenprocedure zoals uitgetekend door Ecowerf heden vastloopt op huidig
retributiereglement ingevolge het niet kunnen inkohieren door de gemeente Kortenaken.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten
Kostprijs: /
Beschikbaar budget: /
Budgettaire sleutel: 73320200/002000

BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist akkoord te gaan met het ontwerp van belastingreglement op
de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval.
Art. 2. De tekst van dit belastingreglement in bijlage maakt integraal deel uit van onderhavige
beslissing.
goedgekeurd
Raadslid Vandijck bemerkt dat het reglement inhoudelijk eerder neigt naar een retributie in
plaats van een belastingreglement. Als dit echter de instructies zijn van toezicht is het wenselijk
dat dit wordt gevolgd.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU
4) Retributiereglement inzameling landbouwplastiek 2019
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Erwin Thomas

Bevoegd schepen: Griet Vandewijngaerden

Feitelijke context
Gelet op de specifieke problemen die zich stellen voor de landbouwers die hun landbouwfolie
en –plastiek willen brengen op het containerpark: de hoeveelheden, de aparte inzameling en
verwerking ervan;
Gelet op onze contracten met EcoWerf, waaraan we verbonden zijn in afstand van
bevoegdheid voor de ophaling en verwerking van ons restafval;
Gelet op de kosten van organisatie van een specifieke inzameling van landbouwfolie op het
containerpark;
Gelet op het voorstel van het college tot vaststelling van retributie bij inzameling landbouwfolie
en plastiek;

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten
Kostprijs: /
Beschikbaar budget: /
Budgettaire sleutel: -

BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist dat op dinsdag 22 oktober 2019 landbouwers en fruittelers
hun landbouwfolie en – plastiek tussen 8.30 uur en 16 uur naar het containerpark kunnen
brengen. De landbouwfolie dient proper te zijn. Tijdens de voormelde datum is het verboden
andere afvalstoffen mee te brengen naar het containerpark dit om logistieke redenen.
Art.2. De retributie wordt vastgesteld op 10 euro per kubieke meter folie /plastiek die
aangebracht wordt. Het aantal kubieke meter zal geschat worden, en indien nodig gemeten
worden, door de parkwachter.
Art. 3. De tekst van dit belastingreglement in bijlage maakt integraal deel uit van onderhavige
beslissing.
goedgekeurd
Schepen Vandewijngaerden licht toe dat de inzameling dit jaar plaats vindt op een dinsdag
(ipv op een donderdag) omdat ingevolge de nieuwe openingsuren het containerpark nu ook
open is op donderdag.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

5) Bekrachtiging aanstelling gemeentelijk waarnemend omgevingsambtenaar
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Stefke Bellen

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
In het kader van het moederschapsverlof van omgevingsambtenaar Stefke Bellen heeft het
college Leen Baeten, stedenbouwkundig ondersteuner van Interleuven, aangesteld als
waarnemend gemeentelijk omgevingsambtenaar vanaf 2 september 2019 tot 20 januari 2020.
Krachtens het decreet kan de aanwijzing van een waarnemend gemeentelijk
omgevingsambtenaar gebeuren door de algemeen directeur voor maximaal 18 maanden. Voor
de volledigheid wordt dit echter best ook bekrachtigd door de gemeenteraad.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Decreet van 24 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning - art 9:
§ 1.
Iedere gemeente wijst bij gemeenteraadsbeslissing minimaal één gemeentelijke
omgevingsambtenaar aan. De gemeente kan daarvoor een beroep doen op eigen
personeel of op personeel van een intergemeentelijk samenwerkingsverband.

De gemeente zorgt ervoor dat de aangestelde ambtenaar of ambtenaren gezamenlijk
voldoende kennis van zowel de ruimtelijke ordening als het milieu in zich verenigen.
De Vlaamse Regering kan de kwaliteitseisen vastleggen waaruit deze kennis blijkt.
§ 2.
De gemeentelijke omgevingsambtenaar oefent de taken, vermeld in dit decreet,
onafhankelijk en neutraal uit. Hij mag geen nadeel ondervinden van de uitoefening
hiervan.
§ 3.
Als er geen gemeentelijke omgevingsambtenaar binnen de gemeente of het
intergemeentelijk
samenwerkingsverband
beschikbaar
is,
oefent
de
gemeentesecretaris voor een periode van maximum 12 maanden de taken van de
gemeentelijke omgevingsambtenaar uit of wijst hij een waarnemende gemeentelijke
omgevingsambtenaar aan die de taken van de gemeentelijke omgevingsambtenaar
uitoefent.
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van
25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning - art. 143-146:
Artikel 143.
§1. Om te kunnen worden aangewezen als gemeentelijke omgevingsambtenaar, moet
een persoon voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:
1° houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A of B;
beschikken over een relevante aantoonbare beroepservaring van minstens twee
2° jaar.

§2. Onverminderd hoofdstuk 12 van het decreet van 25 april 2014 en in afwijking van
paragraaf 1 kunnen personen die houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot
niveau B, als gemeentelijke omgevingsambtenaar worden aangewezen op voorwaarde
dat op de datum van goedkeuring van dit besluit de administratieve behandeling van
aanvragen
tot
milieuvergunning,
stedenbouwkundige
vergunning
of
verkavelingsvergunning een van hun hoofdtaken was.
§3. Onverminderd hoofdstuk 12 van het decreet van 25 april 2014 en in afwijking van
paragraaf 1 kunnen personen die houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot
niveau C als gemeentelijke omgevingsambtenaar worden aangewezen op voorwaarde
dat op de datum van goedkeuring van dit besluit de administratieve behandeling van
aanvragen
tot
milieuvergunning,
stedenbouwkundige
vergunning
of
verkavelingsvergunning gedurende minstens vijf jaar een van hun hoofdtaken was.
Artikel 144.
Onverminderd artikel 9, § 3, van het decreet van 25 april 2014 is het ambt van
gemeentelijke omgevingsambtenaar onverenigbaar met het ambt van secretaris of van
financieel beheerder, vermeld in de wetgeving op de gemeentelijke instellingen.

Artikel 145.
De gemeentesecretaris kan alleen personen als waarnemende gemeentelijke
omgevingsambtenaar aanwijzen die houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot
niveau A of B.
Daarnaast kan de gemeentesecretaris ook personen die houder zijn van een diploma
dat toegang geeft tot niveau C, als waarnemende gemeentelijke omgevingsambtenaar
aanwijzen. Deze personen moeten op het ogenblik van hun aanwijzing wel betrokken
zijn bij de uitvoering van de gemeentelijke taken inzake ruimtelijke ordening of
leefmilieu.
Een aanwijzing als waarnemend gemeentelijk omgevingsambtenaar kan maximaal
achttien maanden duren.
Artikel 146.
De kwaliteitseisen waaruit voldoende kennis van de ruimtelijke ordening blijkt en
waarover de aangestelde omgevingsambtenaar of omgevingsambtenaren gezamenlijk
moeten beschikken, zijn:
cursussen stedenbouw, ruimtelijke ordening of ruimtelijke planning gevolgd hebben, wat
1° aangetoond wordt met het betrokken master- of bachelordiploma, of;
een relevante beroepservaring inzake ruimtelijke ordening hebben van minstens twee
2° jaar.

De kwaliteitseisen waaruit voldoende kennis van het milieu blijkt en waarover de
aangestelde omgevingsambtenaar of omgevingsambtenaren gezamenlijk moeten
beschikken, zijn:
cursussen milieu gevolgd hebben, wat aangetoond wordt met het betrokken master- of
1° bachelordiploma, of;
2° een relevante beroepservaring inzake milieu hebben van minstens twee jaar.

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist om de aanstelling van Leen Baeten als waarnemend
gemeentelijk omgevingsambtenaar vanaf 2 september 2019 tot 20 januari 2020 te
bekrachtigen.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

6) Zaak der wegen: wegenwerken collector Velpe
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Stefke Bellen

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
De gemeente Kortenaken heeft op 25 juli 2019 een adviesvraag ontvangen in het kader van
een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het aanleggen van wegenis in het kader van
rioleringswerken door Aquafin.
Gegevens van de aanvrager
Aquafin NV
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
Gegevens van het perceel
Administratieve ligging:
Heerbaan, Miskom-Dorp, Kersbeek-Dorp, Hanenstraat
Kadastrale ligging:
/

Verslag
Beknopte beschrijving van de aanvraag
De aanvraag betreft een aanpassing van de wegenaanleg gekoppeld aan de reeds vergunde
rioleringswerken van Aquafin te Heerbaan, Miskom-Dorp, Kersbeek-Dorp en de Hanenstraat.

DEEL 1: Beschrijving
Stedenbouwkundige basisgegevens uit plannen van aanleg
De aanvraag is volgens het gewestplan TIENEN-LANDEN (KB 24/03/1978) gelegen in
(landschappelijk waardevol) agrarisch gebied en woongebied met landelijk karakter.
De aanvraag is niet gelegen binnen een goedgekeurde, niet-vervallen verkaveling.
De geplande werken zijn in overeenstemming met de geldende voorschriften van de
gewestplanbestemming ‘woongebied met landelijk karakter’.
De geplande werken zijn niet in overeenstemming zijn met de overige geldende planologische
voorschriften. De aanvraag verwijst naar de afwijkingsmogelijkheden uit de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, nl. artikel 4.4.7. §2 (zie verder ‘Afwijkingsbepalingen’).
Richtlijnen en omzendbrieven
Krachtlijnen m.b.t. een geïntegreerd rioleringsbeleid: Omzendbrief met betrekking tot de
vaststelling van de codes van goede praktijk voor de herwaardering van grachtenstelsels en
voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen (B.Vl.R. d.d. 29.06.1999).
Omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen.
Omzendbrief RO/2017/01 ruimtelijk transformatiebeleid: “Een gedifferentieerd ruimtelijk
transformatiebeleid in de bebouwde en de onbebouwde gebieden”
Andere zoneringsgegevens
Mogelijk overstromingsgevoelig gebied: hiervoor verwijzen we naar het advies van de
waterbeheerder.
Beschermd dorpsgezicht Miskom: hiervoor verwijzen we naar het advies van het Agentschap
Onroerend Erfgoed.
VCRO
Het ingediende project stemt niet overeen met de geldende planologische voorschriften,
uitgezonderd deze van het woongebied met landelijk karakter. Het ingediende project kan
echter beschouwd worden als een vergunningsaanvraag voor een handeling van algemeen
belang met een beperkte impact, waardoor het mogelijk is af te wijken van de geldende
stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften (cfr. VCRO art. 4.4.7. §2).
Verordeningen
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwaterputten (23/06/2006 en
latere wijzigingen)
Niet van toepassing
Provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot verhardingen
(24/06/2014)
Niet van toepassing
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid (4/12/2009 en latere
wijzigingen)
Niet van toepassing

Gewestelijke bouwverordening wegen voor voetgangersverkeer (29/04/1997)
Niet van toepassing
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening weekendverblijven (08/07/2005)
Niet van toepassing
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het overwelven
van grachten, baangrachten en niet-gerangschikte onbevaarbare waterlopen.
(28/02/2007 en latere wijzigingen)
Niet van toepassing
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening breedband (09/06/2017)
Niet van toepassing
Decreet 9 mei 2009: decreet houdende de beveiliging van woningen door optische
rookmelders.
Niet van toepassing
Erfdienstbaarheden – Rooilijnplan
De wegenis wordt aangelegd binnen het bestaande openbaar domein. Het terrein voor
grondverbetering wordt voorzien langs de Bauwelstraat. We gaan er van uit dat hiervoor de
nodige overeenkomsten met de eigenaar worden gesloten.
Historiek – vergunningenregister
OMV/2018/051 - 21.058-Kortenaken-Coll. Velp Kersbeek-Miskom – Vergunning 17/12/2018
Beschrijving van de bouwplaats, de omgeving en de aanvraag
Het gedeelte van de Heerbaan tussen de kruising met de Oude Heerbaan en de kruising met
de Velpe (exclusief de kruispunten met Miskom-Dorp en de Hollestraat) wordt heraangelegd
in asfalt met een wegbreedte van 5.4m. Langsheen de Heerbaan wordt langs beide zijden een
fietspad met een breedte van 1.40m en lijnvormig element van 0.5m in betonverharding
aangelegd. Hiermee blijft het nieuwe wegenisontwerp binnen het gabarit van de huidige
wegenis.
Er worden drie wegversmallingen voorzien door middel van plantvakken ter hoogte van nr 44,
48 en 62.
Ter hoogte van de kruising met Kersbeek-dorp wordt een rode slemlaag voorzien op het beton
en twee stroken in printbeton om bescherming van de fietsers ter hoogte van de draai te
bekomen.
Ter hoogte van de kruising met de verschillende zijstraten wordt een rode slemlaag op het
beton voorzien en wordt het fietspad bovendien plaatselijk verlaagd tot op het niveau van de
rijweg zodat een vlotte doorgang voor fietsers mogelijk is.
In de zijstraten van de Heerbaan wordt steeds wegherstel in respectievelijk asfalt of beton
voorzien.

Het kruispunt van de Heerbaan en Miskom-Dorp wordt aangelegd in uitgewassen beton met
twee rammelstroken in printbeton om de beide rijrichtingen van elkaar te scheiden. Langs de
drie armen van het kruispunt loopt het fietspad in betonverharding verder door. Dwars over
Miskom-dorp wordt een rode slemlaag op het beton aangebracht .
Het kruispunt met de Heerbaan en de Hollestraat wordt aangelegd in asfalt, met aan beide
zijden een strook in printbeton en een groenzone tussen de rijweg en het fietspad. Aan de
zuidelijke zijde van de weg wordt een groenzone aangelegd naast het fietspad.
De rijweg in Miskom-dorp wordt heraangelegd in asfalt met een wegbreedte van 5.40m. Langs
beide zijden wordt een fietspad met een breedte van 1.50m en lijnvormig element van 0.5m in
betonverharding aangelegd.
Ter hoogte van de Kerkstraat wordt het fietspad aan de oostelijke zijde plaatselijk versmald tot
1.40m. Aan de westelijke zijde gaat het fietspad plaatselijk over in een okerkleurige
fietssugestiestrook met een breedte van 1.20m. Om de fietsers rugdekking te verlenen bij de
overgang naar de fietssugestiestrook, wordt hier een wegversmalling door middel van een
plantvak voorzien.
De zijstraat van Miskom-Dorp ter hoogte van nr 34 wordt heraangelegd in asfalt met een
breedte van 3.40m en prefab lijnvormige elementen aan beide zijden. De overige zijstraten
worden ter hoogte van de kruisingen hersteld in hun oorspronkelijke toestand.
DEEL 2: Beoordeling
Toetsing aan de regelgeving en stedenbouwkundige voorschriften
Het ingediende project stemt niet overeen met de geldende planologische voorschriften,
uitgezonderd deze van het woongebied met landelijk karakter. Het ingediende project kan
echter beschouwd worden als een vergunningsaanvraag voor een handeling van algemeen
belang met een beperkte impact, waardoor het mogelijk is af te wijken van de geldende
stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften (cfr. VCRO art. 4.4.7. §2).
Milieuaspecten
Verbondenheid met de exploitatie van een IIOA
De aanvraag is niet verbonden met de exploitatie van een IIOA
Resultaten openbaar onderzoek
De aanvraag werd getoetst aan de criteria van artikels 11-14 van het Besluit van de Vlaamse
Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning.
De aanvraag diende openbaar gemaakt te worden. De gewone vergunningsprocedure werd
gevolgd.
De voorgeschreven procedure voor openbare onderzoeken werd gevolgd. Het openbaar
onderzoek loopt van 17 augustus 2019 tot en met 15 september 2019. Dit openbaar onderzoek
is op het moment van dit advies nog niet afgerond. De gemeente vraagt om eventuele
bezwaren die zouden binnenkomen mee te nemen in de beoordeling.

Verenigbaarheid met andere voorschriften
Toetsing aan het gemeentelijk mobiliteitsplan:
Heerbaan (lokale weg type 2):
De voorgestelde snelheid voor de Heerbaan ter hoogte van het kruispunt met
Miskom-Dorp is 70 km/u. Het betreft hier een aansluiting van een lokale weg
type 3 op een lokale weg type 1, waarbij een duidelijke voorrangskruising wordt
vooropgesteld. De aanvraag werd op deze manier opgesteld.
Inrichting van lokale wegen type 2 bestaat uit 2x1 rijstroken. Fietspaden zijn
vrijliggend of aanliggend (binnen bebouwd gebied).
Miskom-Dorp (lokale weg type 3): “Inrichting bestaat uit 1 rijbaan zonder asmarkering
•
•

50 km/u, voorrang van rechts en accentuering gelijkwaardigheid van
kruispunten, gemengd verkeer”
30 km/u in schoolomgevingen, uniforme inrichting zodat de schoolomgeving
herkenbaar is en eventuele inrichting van schoolstraten”

Toetsing aan vademecum fietsvoorzieningen
Minimumbreedte fietspad: 150cm, conform waar mogelijk
Minimumbreedte fietssuggestiestrook: 120cm, de weg is hier te smal om 170cm te
voorzien
Materiaalgebruik: cementbetonverharding, conform
Kleurgebruik:
•
•
•

Tot nr 14: fietspad in grijze beton/asfalt
Vanaf nr 14 langs één zijde van de weg fietspad in okerkleurige
betonverharding, langs andere zijde suggestiestrook in okerkleurige slemlaag
Ter hoogte van zijstraten: fietspad met rode slemlaag

Voor de suggestiestrook hanteert men een okerkleurige verharding. De kruispunten
worden zoals voorgesteld voor de duidelijkheid best geaccentueerd.
Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Alle werkzaamheden van voorliggende aanvraag kaderen in het algemeen belang van de
gemeente Kortenaken en haar inwoners.
Er worden drie wegversmallingen voorzien door middel van plantvakken ter hoogte van nr 44,
48 en 62. De wegversmallingen ter hoogte van nr. 44 en 48 worden verplaatst naar
respectievelijk 57 en tussen 52 en 54, omwille van de slechte zichtbaarheid ter hoogte van 44
en 48 (ligging in midden van bocht).

Algemene conclusie
De voorliggende aanvraag heeft een aanvaardbare impact op en is verenigbaar met de goede
ruimtelijke ordening op de site en in de onmiddellijke omgeving. Het project heeft nauwelijks
tot geen impact op het uitzicht van de omgeving. Wij geven een gunstig advies mits volgende
bemerkingen:
•
•

De twee voorziene wegversmallingen ter hoogte van nr 44 en 48 te verplaatsen naar
respectievelijk 57 en tussen 52 en 54, omwille van de slechte zichtbaarheid ter hoogte
van 44 en 48 (ligging in midden van bocht).
Eventuele bemerkingen ingediend tijdens het openbaar onderzoek dienen te worden
meegenomen bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag.

Bijlage:
Toelichtingsnota
Overzichtsplan met een situering van de 14 locaties
Inplantingsplan voor elke locatie kan op de dienst ingekeken worden.
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist de wegenwerken gunstig te beoordelen mits volgende
voorwaarden:
•
•

De breedte voor de suggestiestrook vast te leggen op minstens 120cm
Eventuele bemerkingen ingediend tijdens het openbaar onderzoek dienen te worden
meegenomen bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag;

•

Er worden drie wegversmallingen voorzien door middel van plantvakken ter hoogte van
nr 44, 48 en 62. De wegversmallingen ter hoogte van nr. 44 en 48 worden verplaatst
naar respectievelijk 57 en tussen 52 en 54, omwille van de slechte zichtbaarheid ter
hoogte van 44 en 48 (ligging in midden van bocht).

goedgekeurd
Schepen Willems deelt mee dat er 1 bezwaar is binnengekomen en zal worden behandeld op
de eerst volgende collegezitting. Nu betreft het een advies over de omgevingsvergunning. Het
bestek en de lastenvoorwaarden komen nadien nog naar de gemeenteraad.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
7) Delegatie afwijkingen en oprichting stuurgroep wijk-werken
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Annita Vandebroeck

Feitelijke context
Het ‘wijk-werken’, een activeringsmaatregel, is sinds 1 januari 2018 operationeel. Het project
heeft als doel de werkzoekenden extra werkervaring te laten opdoen zodat zij beter gewapend
zijn in hun zoektocht naar een duurzame job. Een wijk-werker mag maximum 60 uur per maand
en 630 uur per jaar klusjes doen, en dit gedurende maximum 12 maanden.

Eind 2017 kregen de lokale besturen de taakstelling (cfr. Art. 14 van het ontwerp van decreet
betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming)
het wijk-werken te organiseren. Het decreet voorzag daarbij drie mogelijkheden: zelf als
organisator optreden (enkel mogelijk indien meer dan 60 000 inwoners), een
samenwerkingsverband aanduiden om als organisator op te treden of de organisatie overlaten
aan de VDAB. Op stad Leuven na duidden alle lokale besturen van het arrondissement Leuven
IGO aan als organisator van het wijk-werken op hun grondgebied. De regierol inzake het WijkWerken blijft echter in handen van de lokale besturen.
Ondertussen treedt IGO iets meer dan een jaar op als organisator van het Wijk-Werken voor
de 29 lokale besturen en stelt het vast dat het project gebaat zou zijn bij meer betrokkenheid
van de lokale besturen. IGO wil hier op inzetten via de oprichting van een stuurgroep WijkWerken die een tweetal keer per jaar samenkomt. IGO stelt voor om de voorzitter van het
Bijzonder Comité van de Sociale Dienst/Schepen van Welzijn hiervoor aan te duiden opdat de
stuurgroep aansluitend of voorafgaand aan de bijeenkomst van het overleg van de
voorzitters/Schepenen van Welzijn dat tevens 4 keer per jaar bijeenkomt, kan plaatsvinden.
Dit om de reeds drukke agenda’s maximaal te ontlasten.
Als organisator staat IGO in voor een kwalitatieve, efficiënte algemene organisatie van het
wijk-werken. IGO ondersteunt de wijk-werkbemiddelaars en ziet er op toe dat ze kwalitatieve
dienstverlening op maat van zowel de gebruikers als de wijk-werkers bieden. Daarnaast
verspreidt IGO zesmaandelijks een nieuwsbrief waarin good practices en cijfermateriaal over
het wijk-werken aan bod komen. Zo worden de lokale besturen geïnformeerd over de stand
van zaken en nieuwigheden. Er wordt gestreefd naar een nauwe samenwerking met de
OCMW’s met het oog op de toeleiding van wijk-werkers. IGO peilt steeds naar de lokale noden
en tracht daar op in te spelen. Centraal staat daarbij de nood aan geschikte
werkplaatsen/gebruikers op maat van de wijk-werker en de creatie van een pool van
werkplaatsen en gebruikers. Deze pool zal worden opengesteld voor zowel wijk-werken als
andere vormen van werkplekleren en tijdelijke werkervaring.
Wijk-werkers zijn lokaal actief binnen het kader van lokaal toegestane activiteiten. De Vlaamse
overheid stelde een lijst op met toegestane activiteiten binnen het wijk-werken (terug te vinden
op https://www.vdab.be/wijk-werken/activiteitenlijst).
Elk lokaal bestuur kan beslissen over afwijkingen op de Vlaamse activiteitenlijst. Een lokaal
bestuur kan de beslissing over een afwijking delegeren naar de organisator van het WijkWerken. Volgende toetsstenen (volgens procedure Raad Van Bestuur VDAB) dienen daarbij
steeds in acht genomen te worden: wetgevende principes, welzijn wijk-werker, doorstroom en
verdringing.
Tot op heden werd de bevoegdheid om over afwijkingen te beslissen, nog niet gedelegeerd
aan IGO als organisator van het Wijk-Werken.

IGO streeft naar gelijkheid en continuïteit in het hele arrondissement betreffende de mogelijk
uit te voeren activiteiten en stelt in navolging daarvan voor om de bevoegdheid tot aanvragen
van lokale afwijkingen te delegeren naar de Raad van Bestuur van IGO, waarin de 29 lokale
besturen vertegenwoordigd zijn. Op die manier kan er centraal beslist worden welke
afwijkingen er worden aangevraagd. Dit garandeert gelijkheid tussen wijk-werkers en de
mogelijkheden voor de doelgroep binnen heel het arrondissement. Bovendien kan er ineens
voor alle besturen een gezamenlijke aanvraag gebeuren, zo ontlasten we de lokale besturen
administratief. Er kan daarnaast beter ingezet worden op de aanvraag van interessante
activiteiten die een meerwaarde bieden voor de doelgroep van wijk-werkers. Van belang hierin
is:
• De continuïteit van de activiteiten. Ze moeten de mogelijkheid bieden om een jaar
ervaring op te bouwen.
• Maatwerk voor de doelgroep. We gaan op zoek naar activiteiten op maat van de wijkwerker, zodat er concreet kan ingezet worden op de specifieke aan te leren attitudes
en competenties.
• Doorstroommogelijkheden na het wijk-werken. We zoeken actief activiteiten die de
kansen op doorstroom voor wijk-werkers vergroten. We zetten dus in op relevante
ervaring.
• Begeleidingsmogelijkheden binnen het wijk-werken. We gaan gericht op zoek naar
activiteiten waar begeleiding en omkadering van een wijk-werker mogelijk is.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Artikel 28 en 29 uit het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het wijk-werken (VR 2017
2909 DOC.0950/2BIS).
Artikel 15 uit het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het wijk-werken (VR 2017 2909
DOC. 0950/2).
Hoofdstuk 1, Afdeling 6, Artikel 27 van het Wijk-werkendecreet van 7 juli 2017

BESLUIT
Artikel 1. : De Gemeenteraad gaat akkoord met de oprichting van een stuurgroep Wijk-Werken
die 2 keer per jaar samenkomt en beslist om de voorzitter van het Bijzonder Comité van de
Sociale Dienst/Schepen van Welzijn Annita Vandebroeck hiervoor af te vaardigen.
Artikel 2.: De Gemeenteraad van 26 september 2019 beslist om de bevoegdheid inzake het
aanvragen van afwijkingen op de Vlaamse activiteitenlijst voor lokale activiteiten uit te voeren
door wijk-werkers, te delegeren aan de Raad van Bestuur van IGO div.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

8) Mandateren vertegenwoordiger
Vergadering 20/11/2019

Ecowerf:

Buitengewone

Algemene

Feitelijke context
Gelet op de deelname van de gemeente in de opdrachthoudende vereniging EcoWerf,
Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant;
Gelet op de gecoördineerde statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd door de buitengewone
algemene vergadering van 21 november 2018 (B.S., 27 december 2018);
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21.02.2019 tot aanstelling van mevrouw
Vandewijngaerden Griet en de heer Mollu Kristof als respectievelijk vaste vertegenwoordiger
en plaatsvervanger in de algemene vergaderingen van EcoWerf, en dat tot het einde van de
bestuursperiode;
Overwegende dat de agenda van de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf de
volgende punten bevat:
1.
2.
3.

Samenstelling van het bureau
Statutenwijziging
Diversen

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Na beraadslaging,
Juridisch kader
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 gemeenteraad beslist mevrouw Vandewijngaerden Griet , effectief
vertegenwoordiger in de algemene vergadering en de heer Mollu Kristof, plaatsvervanger in
de algemene vergadering, worden gemandateerd om alle agendapunten van de buitengewone
algemene vergadering van EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant van 20
november 2019 goed te keuren.
Artikel 2. Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan de betrokkenen en aan EcoWerf,
ter attentie van mevrouw Gerda Bleus, Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven.
Artikel 3. Deze beslissing is onderworpen aan de toepassingen van het bestuurlijk toezicht
zoals blijkt uit artikels 330 e.v. DLB.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

9) Mandateren vertegenwoordiger Ecowerf: Bijzondere Algemene Vergadering
20/11/2019
Feitelijke context
Gelet op de deelname van de gemeente in de opdrachthoudende vereniging EcoWerf,
Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant;
Gelet op de gecoördineerde statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd door de buitengewone
algemene vergadering van 21 november 2018 (B.S., 27 december 2018);
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21.02.2019 tot aanstelling van mevrouw
Vandewijngaerden Griet en de heer Mollu Kristof als respectievelijk vaste vertegenwoordiger
en plaatsvervanger in de algemene vergaderingen van EcoWerf, en dat tot het einde van de
bestuursperiode;
Overwegende dat de agenda van de bijzondere algemene vergadering van EcoWerf dd.
20.11.2019 de volgende punten bevat:
1.
2.
3.
4.
5.

Samenstelling van het bureau
Goedkeuring verslag vergadering 26.06.2019
Financiën: budgetten 2020 – werkingsbijdragen 2020 – opvraging gemeentelijke
bijdrage werkingskosten 2020 en omzetting naar kapitaal
Aanstelling bedrijfsrevisor boekjaren 2019-2020-2021
Diversen

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen,
Na beraadslaging,
Juridisch kader
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 gemeenteraad beslist mevrouw Vandewijngaerden Griet, effectief
vertegenwoordiger in de algemene vergadering en de heer Mollu Kristof, plaatsvervanger in
de algemene vergadering, te mandateren om alle agendapunten van de bijzondere algemene
vergadering van EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant van 20 november 2019
goed te keuren.
Artikel 2. Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan de betrokkenen en aan EcoWerf,
ter attentie van mevrouw Gerda Bleus, Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven.
Artikel 3. Deze beslissing is onderworpen aan de toepassingen van het bestuurlijk toezicht
zoals blijkt uit artikels 330 e.v. DLB.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

10) Vragen.
goedgekeurd
Raadslid Vlayen stelt de vraag of het de bedoeling is dat we in de toekomst nog steeds
diervriendelijk vuurwerk zullen afschieten binnen de gemeente? Burgemeester Devos reageert
dat er begin volgend jaar een aangepast GAS-reglement van toepassing zal zijn. Dit
aangepaste GAS-reglement bevat de bepaling dat vuurwerk diervriendelijk dient te zijn. De
burgemeester beaamt wel dat dit nieuwe soort vuurwerk weinig aantrekkelijk is. Raadslid
Vlayen bemerkt dat hij hoopt dat er toch nog van deze bepaling afgeweken kan worden. Het
diervriendelijk vuurwerk blijkt bovendien niet ongevaarlijk want er stonden 6 bussen gas.
Raadslid Alles vraagt of het klopt dat er een verlichtingspaal die zich op openbaar domein
bevindt, verplaatst zal worden op kosten van de gemeente en dit wegens privédoeleinden.
Schepen Willems reageert dat hier inderdaad prijsofferte voor gevraagd werd bij Fluvius en
dat er beroep gaat gedaan worden op het investeringsfonds. Schepen Willems haalt aan dat
de beslissing tot goedkeuring van de aanvraag tot verplaatsing van de verlichtingspaal nog
niet werd genomen door het schepencollege. Raadslid Geysenbergs komt tussen dat er vorig
jaar beslist werd in dergelijke situatie geen verplaatsing van de paal toe te staan. Schepen
Willems antwoordt dat in de huidige situatie een landbouwvoertuig niet tot aan zijn
landbouwgrond geraakt. Daarom werd ook toegestaan om prijsofferte te vragen bij Fluvius
voor het verplaatsen van de verlichtingspaal. De betrokken landbouwer is eveneens eigenaar
van de woning naast de weg en van het achterliggend perceel. Raadslid Alles heeft vragen bij
het feit dat dit vorig jaar werd geweigerd; toen woonde er wel iemand anders in de betreffende
woning. Raadslid Alles reageert dat hij het niet in orde vindt dat het ongunstig advies van het
hoofd technische dienst niet gevolgd werd. Het is zo dat als de paal voor een oprit staat dat
Fluvius deze verplaatst. Nu hanteert men eenzelfde redenering voor een landbouwvoertuig???
Schepen Willems antwoordt dat het hoofd technische dienst geen beslissing inzake kan
nemen en dat deze beslissing toekomt aan het schepencollege. Schepen Willems bemerkt dat
hij volgende zitting de gevraagde informatie zal bezorgen aan alle raadsleden, zo ook de
prijsofferte voor verplaatsing. Raadslid Alles besluit dat als men hierop ingaan er nog vragen
gaan komen, want zo staan er veel palen.

Voor de notulen,
De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Dominique Hayen

Michel Vander Velpen

