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OPENBARE ZITTING
SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
De notulen van vorige zitting datum van donderdag, 26 september 2019 worden goedgekeurd.
goedgekeurd
Voorzitter Vander Velpen deelt mee dat van de oorspronkelijke agenda de agendapunten 6)
"Mandateren vertegenwoordiger PBE buitengewone algemene vergadering" en 7)
"Mandateren vertegenwoordiger Riobra buitengewone algemene vergadering" werden
verdaagd. De gemeenteraadsleden hebben hiertoe de aangepaste agenda ontvangen.

Betreffende het oorspronkelijke agendapunt 6) stelt raadslid Vandijck de vraag naar een stand
van zaken in het kader van een mogelijke fusie van PBE, Iverlek en Riobra. Burgemeester
Devos antwoordt hierop dat de fusie wordt uitgesteld naar het begin van volgende legislatuur,
te weten 2025. Daarom wordt het agendapunt van fusie van de agenda gehaald. De klassieke
agenda van de algemene vergaderingen van het eind van het jaar van PBE en Riobra volgen
nog voor goedkeuring mandateren vertegenwoordiger in een volgende gemeenteraadszitting.
Op deze klassieke agenda zal ook een agendapunt betreffende de G-aandelen opgenomen
worden waarbij er aan de gemeente Kortenaken ongeveer 1800 euro uitgekeerd zal worden.
Schepen Niels Willems komt terug op de vorige zitting betreffende de mogelijke verplaatsing
van een verlichtingspaal op de Krawatenstraat. In dit dossier werd de offerte ontvangen
(bedrag van 5739 euro); daarnaast werd er extra informatie ontvangen vanwege de buur. Dit
geheel gaat nu naar het College van Burgemeester en schepenen voor een beslissing. De
eigenaar van het perceel zou mogelijks een andere toegangsweg kunnen gebruiken, via de
Groenstraat, dan de weg waarop de desbetreffende verlichtingspaal voor hinder zou zorgen.
Raadslid Alles wenst hierbij dan ook te bemerken dat een verplaatsing niet nodeloos dient
uitgevoerd te worden indien niet noodzakelijk, zeker gelet op de kostprijs hiervan en de
mogelijke andere aanvragen die kunnen volgen.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

2) Herziening prijssubsidies vanaf oktober 2019
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Overwegende dat met de facturatie t.e.m. september 2019, AGB Kortenaken voldoende omzet
heeft gerealiseerd (midden september werd het budgettaire doel behaald) zal gemeente
KORTENAKEN vanaf oktober geen prijssubsidies meer aan het AGB toekennen. Het AGB is
immers voldoende winstgevend in 2019.
Let wel: gemeente BEKKEVOORT zal prijssubsidies blijven betalen, gelet op de
samenwerkingsovereenkomst die hieromtrent afgesloten werd.
Deze analyse is gebaseerd op de boekhouding van januari t.e.m. september 2019.
De gemeenteraad van KORTENAKEN besliste in zijn vergadering van 21/02/2019 de factor
van de prijssubsidies op 10 vast te leggen met als verwachting, eind september, 118.616,40
EUR prijssubsidies aan AGB KORTENAKEN betaald te hebben. Eind september werd in
realiteit reeds 128.007,50 EUR van gemeente KORTENAKEN gevorderd.
Oms algemene rekening
Totaal budget Beschikbaar Verbruik % verbruik verw. %
Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen
17.050,00 € 3.350,21 € 13.699,79 €
80,35%
66,67%
Prijssubsidie van Kortenaken
115.000,00 € -13.007,50 € 128.007,50 € 111,31%
100%
Prijssubsidie van Bekkevoort
3.000,00 € 2.840,00 €
160,00 €
5,33%
66,67%
Andere huuropbrengsten
17.200,00 € 2.950,89 € 14.249,11 €
82,84%
66,67%
152.250,00 € -3.866,40 € 156.116,40 €

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur AGB om
vanaf oktober 2019 geen prijssubsidies van gemeente KORTENAKEN meer te
vorderen.
kennisname
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

3) Samenwerkingsovereenkomst STORZO
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Storzo vzw staat voor Scholing, Tewerkstelling en Ondersteuning Regio Zoutleeuw en
Omstreken, vereniging zonder winstgevend doel en is gelegen op campus ‘De Vesten’,
Zoutleeuw.
De vzw Storzo heeft tot hoofddoel om vanuit een interlokale visie bij te dragen tot de
ontwikkeling van het werkingsgebied Kortenaken, Linter, Geetbets en Zoutleeuw. Hierbij zal
aandacht worden besteed aan de interne en externe ontsluiting van de streek en aan
bekendmaking / promotie van de regio.
Gelet op het voorstel van samenwerkingsovereenkomst inhoudende:
•

•

•

Alle particulieren van het werkingsgebied (gemeente Kortenaken, Linter, Geetbets en
Stad Zoutleeuw) kunnen gebruik maken van het dienstenchequessysteem.
De personeels- en werkingskosten worden volledig door de overheid en de klanten
gedekt. De gemeenten dienen hiervoor geen financiële inspanning te leveren.
De subsidiëring van Kind en Gezin omvat deels de werkingskost en deels de
personeelslast van het gesubsidieerd personeel. Naast deze subsidiëring zijn er ook
ouderbijdragen die inkomstgerelateerd zijn. De overige werkings- en
investeringskosten, die niet omvat worden door de subsidies en ouderbijdragen,
worden door de stad Zoutleeuw en de gemeente Linter bijgedragen. De gemeenten
Kortenaken en Geetbets dienen hiervoor geen financiële inspanning te leveren.
Voor het huis van het kind wordt een financiële bijdrage gevraagd nl. (2020-2025)

Gemeente
Kortenaken
Linter
Zoutleeuw
Geetbets

Bijdrage per jaar
13250 euro
12250 euro
14250 euro
10250 euro

De betaling van deze bijdrage gebeurt in twee schijven: 1ste schijf, zijnde 50% van de
jaarbijdrage zoals hoger vermeld, op 31 maart van elk jaar; de 2de schijf op 30 november van
elk jaar, zijnde de andere 50% van de jaarbijdrage zoals hoger vermeld.
Tussen de gemeenten werd de hierna volgende verdeling van uren van de
coördinatoren van het Huis van het Kind vastgelegd:

Preventieve
gezinsondersteuning CB
Ontmoeting/info/….
Lokaal
Loket
Kinderopvang
Opvoedingsondersteuning
HVHK
Tot 1520 uren

Kortenaken
108u/jaar

Linter
98u/jaar

Geetbets
83u/jaar

Zoutleeuw
115u/jaar

55u/jaar
22 u/ jaar

50u/jaar
20u/jaar

45u/jaar
16u/jaar

60u/jaar
23u/jaar

220u/jaar
405u/jaar *

200u/jaar
368u/jaar*

170u/jaar
314u/jaar*

235u/jaar
433u/jaar*

Van de opvoedingsondersteuning zal gebruik gemaakt worden door het OCMW.
Daarom wordt de jaarlijkse bijdrage van 13250 euro gelijk verdeeld tussen de gemeente en
het OCMW en aldus ingeschreven op de resp. budgetten.
Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur 19.12.2017
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met STORZO voor
de periode 2020-2025 goed te keuren.
goedgekeurd
Raadslid Alles vraagt hoeveel er meer betaald wordt dan vorig jaar? Burgemeester Devos
antwoordt hierop dat er vorig jaar 8000 euro werd betaald en dit jaar 13250 euro. Schepen
Annita Vandebroeck voegt hieraan toe dat STORZO beschikt over gespecialiseerd personeel
voor gezinsondersteuning. Het OCMW beschikt zeker over degelijk personeel hiertoe maar
een gebrek aan tijd, middelen en mankracht zou de vereiste dienstverlening inzake
gezinsondersteuning niet ten goede komen. Daarom wordt er gekozen om in te tekenen op dit
aanbod van STORZO. Raadslid Alles stelt dat de verhoging van 5000 euro veel is en vraagt
dat de afgevaardigden in STORZO de rekeningen in het oog houden om na te gaan dat de
middelen vanuit Kortenaken niet worden besteed aan de financiering van het gebouw.
Raadslid Alles meent dat de financiering van het gebouw via een constructie van erfpacht
verloopt. Burgemeester Devos reageert hierop dat hij niet op de hoogte is van deze constructie
maar dat onze middelen zeker niet naar de financiering van het gebouw gaan. Raadslid Alles
vraagt om in de notulen zeker op te nemen dat er nauwkeuring in het oog houden dient te
worden dat het geld van de gemeente Kortenaken niet gaat naar de financiering van het
gebouw van het huis van het kind.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

TECHNISCHE DIENST / OPENBARE WERKEN
4)

Aanleg van een fietspad langs de Doddelbergstraat te Kersbeek - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dirk Appeltants

Bevoegd schepen: Kristof Mollu

Feitelijke context
De ontwerpopdracht voor de opdracht “Aanleg van een fietspad langs de Doddelbergstraat te
Kersbeek” werd gegund aan Sweco Belgium NV, Arenbergstraat 13 bus 1 te 1000 Brussel.
In het kader van deze opdracht werd een bestek met nr. 2019-014 opgesteld door de
ontwerper, Sweco Belgium NV, Arenbergstraat 13 bus 1 te 1000 Brussel.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 96.988,68 excl. btw of € 117.356,30 incl.
21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Juridisch kader
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

de

uitdrukkelijke

motiveringsplicht

van

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Financiële aspecten
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019 en 2020, op
budgetcodes 22400000/020000-01-153 en 22400007/020000-01-27 en de financiering
gebeurt met eigen middelen en subsidie via het Plattelandsfonds.
De financieel directeur heeft op dinsdag, 08 oktober 2019 het visum verleend.
65.000 EUR werd via budgetwijziging 2019 voorzien op budgettaire sleutel 22400000/02000001-153. Het saldo van 52.356,3 EUR zal zoals voorgesteld in het ontwerpbesluit via het budget
plattelandsfonds 2020 gefinancierd worden en niet meer apart gebudgetteerd worden.

BESLUIT
Art. 1. Het bestek met nr. 2019-014 en de raming voor de opdracht “Aanleg van een fietspad
langs de Doddelbergstraat te Kersbeek”, opgesteld door de ontwerper, Sweco Belgium NV,
Arenbergstraat 13 bus 1 te 1000 Brussel worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en
diensten. De raming bedraagt € 96.988,68 excl. btw of € 117.356,30 incl. 21% btw.
Art. 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Art. 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019-2020, op
budgetcodes 22400000/020000-01-153 en 22400007/020000-01-27.
goedgekeurd
Raadslid Geysenbergs vraagt waarom er voor de aanleg van het fietspaden Doddelberg
gekozen wordt voor beton en niet voor asfalt? Schepen Mollu reageert hierop dat zijn voorkeur
voor de aanleg van fietspaden uitgaat naar asfalt en niet naar beton (cfr. het vadecum
fietspaden) maar dat er concreet voor de aanleg van het fietspad langs de Doddelbergstraat
geen 'lappendeken' gecreëerd mag worden. Immers, het fietspad wordt best aangelegd naar
analogie met het profiel aan de overkant. Bovendien sluit het fietspad aan op klinkers die ogen
als beton. Asfalt in combinatie met de reeds aanwezig zijnde klinkers en beton zou wel degelijk
dergelijk 'lappendeken' creëren. Vandaar de keuze voor beton en niet voor asfalt. Raadslid
Geysenbergs meldt dat het vademecum fietspaden in acht genomen dient te worden. Schepen
Mollu reageert dat er voor zover als mogelijk rekening gehouden zal worden met het
vademecum fietspaden. Het vademecum fietspaden is een aanzet en dient vooral gevolgd te
worden als er subsidiemogelijkheden voorhanden zijn. Schepen Mollu stelt hierop een
tegenvraag aan raadslid Geysenbergs met name waarom het tweede rijvak van de
Doddelbergstraat destijds niet vervangen werd? Raadslid Geysenbergs merkt op dat er
destijds onvoldoende middelen beschikbaar waren omdat de werken op de Heerbaan al in
optie stonden. Bovendien is het volgens raadslid Geysenbergs onmogelijk om hierover te
onderhandelen met Aquafin. Schepen Mollu merkt op dat hij hier echter wel in geslaagd is in
een ander Aquafin-dossier te Heerbaan. Raadslid Geysenbergs feliciteert schepen Mollu met
het behaalde resultaat.
Raadslid Francen bemerkt dat de huidige staat van het wegdek op de Neerlintersesteenweg
en Hoeledensebaan te wensen over laat. Met betrekking tot de Hoeledensebaan reageert
Schepen Mollu dat het wegdek zich inderdaad in slechte staat bevindt, maar dat hiervoor de
nodige (juridische) stappen ondernomen werden door de bevoegde diensten en door onze
advocaat. Concreet wat betreft de Neerlintersesteenweg werd er op 10 oktober 2019 reeds
een proces-verbaal van vaststelling aangetekend bezorgd aan de uitvoerders van de werken.
De uitvoerders van de werken hebben hiertoe 15 dagen om passende maatregelen te nemen.
Raadslid Francen repliceert dat de procedure in rechte voor de Hoeledensebaan vorig jaar
reeds werd gestart. Schepen Mollu reageert hierop dat dit niet correct is daar de procedure in
rechte in juni 2019 werd gestart.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
5) Actieprogramma voor de activering van gronden in Kortenaken
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Het subsidiedossier van het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor lokaal woonbeleid
Hartje Hageland goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 mei 2017,schrijft als aanvullende
activiteit 1.1 het volgende voor:
‘De gemeente inventariseert onbebouwde bouwgronden en kavels in eigendom van
Vlaamse semipublieke rechtspersonen en/of private personen op haar grondgebied
(aanvullend op de verplichte activiteit m.b.t. activering van onbebouwde bouwgronden
en kavels van Vlaamse besturen), stelt een actieprogramma vast voor de activering van
de gronden en voert het actieprogramma uit.’
In kader van deze activiteit heeft Hartje Hageland het actieprogramma voor de activering van
gronden opgemaakt. In dit actieprogramma wordt de inventaris van semipublieke en publieke
onbebouwde gronden onderzocht voor de mogelijke realisatie van sociale woningen. De
gemeente Kortenaken dient immers een binden sociaal objectief te realiseren van 76 sociale
huurwoningen tegen 2025.
Verder worden mogelijke ontwikkelingslocaties voor wonen in de kern van Kortenaken en
Waanrode besproken.
In bijlage:
-

Actie programma voor de activering van gronden
Kaartenbijlage bij actieprogramma

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende subsidiëring van
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid;
Het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond en pandenbeleid;
Het subsidiedossier van Hartje Hageland Oost voor de periode 2020-2025 werd goedgekeurd
op de gemeenteraad van 27 juni 2019.
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist akkoord met het actieprogramma voor de activering van
gronden en voert het uit.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

6)

Mandateren vertegenwoordiger intercommunale Fluvius OV: Buitengewone
algemene vergadering 10.12.19
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 1 oktober 2019 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging die op 10 december 2019 plaatsheeft te Hasselt met als
agenda:
1.

Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van
het door de Raad van Bestuur opgestelde budget 2020.
Code goed bestuur.
Statutaire benoemingen.
Statutaire mededelingen.

2.
3.
4.

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 het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald
wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoor¬diger dient te worden
herhaald voor elke algemene vergadering;
BESLUIT
Artikel 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene
Vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 10 december 2019 met
als agendapunten:
1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de
te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020
alsook van het door de Raad van Bestuur opgestelde budget 2020.
2. Code goed bestuur.
3. Statutaire benoemingen.
4. Statutaire mededelingen.

Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de Buitengewone
Algemene Vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 10 december
2019 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te
dragen zijn/haar 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 (in pdf-versie),
uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
goedgekeurd
Raadslid Vandijck vraagt of dit agendapunt wel dient behandeld te worden. Burgemeester
Devos bevestigt. De agenda van Fluvius betreft voornamelijk personeelsaangelegenheden.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

7) Mandateren vertegenwoordiger Algemene Vergadering Hofheide 18.12.2019
Feitelijke context
Gelet op de uitnodiging van Hofheide voor de buitengewone algemene vergadering van 18
december 2019;
Gelet op de agenda van deze vergadering, nl.
1.

Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 26/06/2019

2.

Vaststelling van het budget 2020 en de meerjarenplanning

3.

Werking van het crematorium

4.

Varia

Gelet op de bijgevoegde documenten nl.
1. Verslag van de gewone algemene vergadering van 26/06/2019
2. Budget 2020 en meerjarenplanning
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;
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad stelt het mandaat van de (plaatsvervangende) vertegenwoordiger
inzake de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 18.12.2019 van Hofheide
als volgt vast:
-

Goedkeuring van alle agendapunten van de buitengewone 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.

8) Vragen.
goedgekeurd
Raadslid Alles stelt de vraag wie vanuit Kortenaken afgevaardigd is in de Watergroep.
Schepen Willems meldt dat hij afgevaardigde is. Er stellen zich immers problemen inzake de
verkeerssignalisatie bij de werken in de Baaistraat te Ransberg, werken uitgevoerd door de
Watergroep. Op deze verkeerssignalisatie werd geen verlichting aangebracht. Hetzelfde geldt
ook voor de Krawatenstraat, Nieuwstraat en Heerbaan. Schepen Mollu bemerkt dat wat de
werken op de Baaistraat betreft de Watergroep op 11 oktober 2019 reeds aangetekend in
gebreke werd gesteld middels een proces-verbaal van ingebrekestelling en vaststelling. De
Watergroep heeft vervolgens 15 dagen de tijd om passende maatregelen te nemen, te weten
hebben zij nog tot en met 26 oktober 2019. Indien er op dat tijdstip geen passende maatregelen
genomen werden, zal de gemeente Kortenaken overgaan tot ambtshalve maatregelen op
kosten van de uitvoerders van de werken.
Raadslid Alles heeft een vraag bij het afgaan van het alarm in zaal den Berg afgelopen
weekend. De permanentiedienst kon vervolgens niet bereikt worden. Schepen Willems
reageert hierop dat de permanentiedienst inderdaad niet bereikt kon worden, maar dat het
College pas afgelopen maandag op de hoogte werd gebracht van dit voorval. Raadslid
Francen stelt de vraag of het telefoonnummer van de bevoegde schepen niet doorgegeven
kan worden? Burgemeester Devos antwoordt dat dit zeker kan.
Raadslid Vlayen vraagt hoe het mogelijk is dat er bij de reservatie van een zaal de huurder
van de zaal toch de zaal niet binnen kon en er nergens aan de zaal buiten het nummer van de
permanentiedienst gevonden kon worden? De huurder heeft vervolgens schepen Willems
gecontacteerd waarna een oplossing gevonden kon worden.

Schepen Willems reageert hierop dat op de papieren bij reservatie alle informatie met
betrekking tot de reservatie te vinden is, zo ook het telefoonnummer van de permanentiedienst.
Schepen Willems reageert dat er met de bevoegde diensten overlegd wordt om het nummer
van de permanentiedienst op te hangen aan alle zalen die verhuurd worden. Algemeen
directeur Dominique Hayen reageert dat huurders de zaal slechts huren vanaf een bepaald
tijdstip en tot een bepaald tijdstip en dat de toegangssleutel hiertoe is ingesteld. Dat de huurder
in casu voor een gesloten deur stond had echter niet te maken met de programmatie van de
toegangssleutel, maar aan een andere oorzaak.

Voor de notulen,
De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Dominique Hayen

Michel Vander Velpen

