Provincie
Brabant

Aanwezigen:

Vlaams- Gemeenteraad
Notulen van donderdag, 28 november 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,
Glenn Blockx, Kim Vandepoel, Véronique Hermans, Koen Veulemans,
Guy Vandebergh:
Raadsleden;
Dominique Hayen: Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Annita Vandebroeck: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale
verontschuldigd
voor
agendapunt
38),
Laura Schurmans: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 39)

Dienst
39);

Afwezig:

OPENBARE ZITTING
SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
De notulen van vorige zitting datum van donderdag, 24 oktober 2019 worden goedgekeurd.
goedgekeurd
Schepen Kristof Mollu bemerkt dat op 11/10 De Watergroep in gebreke werd gesteld. Zij
hadden 15 dagen de tijd om dit uit te voeren (dit viel op een zaterdag). Op 28/10 hebben we
de opdracht gegeven om definitieve herstellingen uit te voeren conform de toegewezen
overheidsopdracht.
Raadslid Vanlaer bemerkt dat er zich heden op verschillende plaatsen toch nog signalisatie
bevindt die er niet hoort. Schepen Kristof Mollu bemerkt dat het nodige gedaan zal worden om
de signalisatie te verwijderen.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

2) Belastingreglement op de aanvullende personenbelasting 2020-2025
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Het belastingreglement op de aanvullende personenbelasting aanslagjaar 2020-2025 wordt in
bijlage gevoegd voor goedkeuring.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutel: 73010000/002000
BESLUIT
Artikel. 1.
De gemeenteraad beslist het belastingreglement op de aanvullende
personenbelasting aanslagjaar 2020-2025 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Raadslid Vandijck spreekt namens de partij Open VLD dat alle reglementen jaarlijks moeten
aangepast kunnen worden. Open VLD zal zich daarom ook onthouden bij de stemming van
alle reglementen.
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Michel Vander Velpen, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Annita Vandebroeck,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Kim Vandepoel, Koen Veulemans, Guy Vandebergh), 8 stemmen
onthouding
(André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Véronique Hermans)

3) Belastingreglement op de opcentiemen onroerende voorheffing 2020-2025
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Het belastingreglement op de opcentiemen onroerende voorheffing aanslagjaar 2020-2025
wordt in bijlage gevoegd voor goedkeuring.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutel: 73000000/002000

BESLUIT
Artikel. 1. De gemeenteraad beslist het belastingreglement op de opcentiemen onroerende
voorheffing aanslagjaar 2020-2025 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Michel Vander Velpen, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Annita Vandebroeck,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Kim Vandepoel, Koen Veulemans, Guy Vandebergh), 8 stemmen
onthouding
(André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Véronique Hermans)
4) Belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen 2020-2025
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Het belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen aanslagjaar 2020-2025 wordt
in bijlage gevoegd voor goedkeuring.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutel: 73740000/002000.
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist het belastingreglement op leegstaande woningen en
gebouwen aanslagjaar 2020-2025 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Michel Vander Velpen, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Annita Vandebroeck,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Kim Vandepoel, Koen Veulemans, Guy Vandebergh), 8 stemmen
onthouding
(André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Véronique Hermans)

5)

Belastingreglement op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen 20202025
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Het belastingreglement op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen aanslagjaar
2020-2025 wordt in bijlage gevoegd voor goedkeuring.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutel: 73750000/002000
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist het belastingreglement op ongeschikt en onbewoonbaar
verklaarde woningen aanslagjaar 2020-2025 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Michel Vander Velpen, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Annita Vandebroeck,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Kim Vandepoel, Koen Veulemans, Guy Vandebergh), 8 stemmen
onthouding
(André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Véronique Hermans)

6) Belastingreglement op tweede verblijven 2020-2025
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Het belastingreglement op tweede verblijven aanslagjaar 2020-2025 wordt in bijlage gevoegd
voor goedkeuring.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutel: 73770000/002000.

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist het belastingreglement op tweede verblijven aanslagjaar
2020-2025 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Michel Vander Velpen, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Annita Vandebroeck,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Kim Vandepoel, Koen Veulemans, Guy Vandebergh), 8 stemmen
onthouding
(André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Véronique Hermans)

7) Belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen 2020-2025
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Het belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen aanslagjaar 2020-2025
wordt in bijlage gevoegd voor goedkeuring.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutel: 73750000/002000
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist het belastingreglement op verwaarloosde woningen en
gebouwen aanslagjaar 2020-2025 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Michel Vander Velpen, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Annita Vandebroeck,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Kim Vandepoel, Koen Veulemans, Guy Vandebergh), 8 stemmen
onthouding
(André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Véronique Hermans)

8)

Belastingreglement opcentiemen op de door het Vlaams gewest geheven heffing
ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten 2020-2025
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Het belastingreglement op de opcentiemen op heffing leegstand en verwaarlozing
bedrijfsruimten aanslagjaar 2020-2025 wordt in bijlage gevoegd voor goedkeuring.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutel: 73050000/002000.
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist het belastingreglement op de opcentiemen op de door het
Vlaams gewest geheven heffing ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van
bedrijfsruimten aanslagjaar 2020-2025 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Michel Vander Velpen, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Annita Vandebroeck,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Kim Vandepoel, Koen Veulemans, Guy Vandebergh), 8 stemmen
onthouding
(André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Véronique Hermans)

9)

Belastingreglement op niet geadresseerd drukwerk met een handelskarakter en
gelijkgestelde producten 2020-2025
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Het belastingreglement op niet geadresseerd drukwerk met een handelskarakter en
gelijkgestelde producten voor aanslagjaar 2020-2025 wordt in bijlage gevoegd voor
goedkeuring.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutel: 734240000/002000

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist het belastingreglement op niet geadresseerd drukwerk met
een handelskarakter en gelijkgestelde producten voor aanslagjaar 2020-2025 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Michel Vander Velpen, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Annita Vandebroeck,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Kim Vandepoel, Koen Veulemans, Guy Vandebergh), 8 stemmen
onthouding
(André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Véronique Hermans)
10) Belastingreglement op masten en pylonen 2020-2025
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Het belastingreglement op masten en pylonen aanslagjaar 2020-2025 wordt in bijlage gevoegd
voor goedkeuring.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutel: 73609000/002000
BESLUIT
Artikel. 1. De gemeenteraad beslist het belastingreglement op masten en pylonen aanslagjaar
2020-2025 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Michel Vander Velpen, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Annita Vandebroeck,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Kim Vandepoel, Koen Veulemans, Guy Vandebergh), 8 stemmen
onthouding
(André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Véronique Hermans)

11) Belastingreglement op de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en
daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval 2020-2025
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Griet Vandewijngaerden

Feitelijke context
Het belastingreglement op de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en daarmee
vergelijkbaar bedrijfsafval aanslagjaar 2020-2025 wordt in bijlage gevoegd voor goedkeuring.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutel: 73322000/002000
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist het belastingreglement op de inzameling en verwerking van
huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval aanslagjaar 2020-2025 goed te
keuren.
Artikel. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Michel Vander Velpen, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Annita Vandebroeck,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Kim Vandepoel, Koen Veulemans, Guy Vandebergh), 8 stemmen
onthouding
(André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Véronique Hermans)
12) Belastingreglement op het ophalen van sluikstortingen 2020-2025
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Griet Vandewijngaerden

Feitelijke context
Het belastingreglement op het ophalen van sluikstortingen aanslagjaar 2020-2025 wordt in
bijlage gevoegd voor goedkeuring.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutel: 73328000/002000

BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist het belastingreglement op het ophalen van sluikstortingen
aanslagjaar 2020-2025 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Michel Vander Velpen, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Annita Vandebroeck,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Kim Vandepoel, Koen Veulemans, Guy Vandebergh), 8 stemmen
onthouding
(André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Véronique Hermans)
13) Belastingreglement op het snoeien en verwijderen van overhangende takken over
gemeentelijke eigendom 2020-2025
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Griet Vandewijngaerden

Feitelijke context
Het belastingreglement op het snoeien en verwijderen van overhangende takken over
gemeentelijke eigendom aanslagjaar 2020-2025 wordt in bijlage gevoegd voor goedkeuring.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutel: 73399999/002000
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist het belastingreglement op het snoeien en verwijderen van
overhangende takken over gemeentelijke eigendom aanslagjaar 2020-2025 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Michel Vander Velpen, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Annita Vandebroeck,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Kim Vandepoel, Koen Veulemans, Guy Vandebergh), 8 stemmen
onthouding
(André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Véronique Hermans)

14) Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar
domein 2020-2022
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Kristof Mollu

Feitelijke context
Het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
aanslagjaar 2020-2022 wordt in bijlage gevoegd voor goedkeuring.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutel: 73699000/002000.
BESLUIT
Artikel. 1. De gemeenteraad beslist het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen
op gemeentelijk openbaar domein aanslagjaar 2020-2022 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Michel Vander Velpen, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Annita Vandebroeck,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Kim Vandepoel, Koen Veulemans, Guy Vandebergh), 8 stemmen
onthouding
(André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Véronique Hermans)

15) Retributiereglement op de inname openbaar domein 2020-2025
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Kristof Mollu

Feitelijke context
Het retributiereglement op de inname van openbaar domein aanslagjaar 2020-2025 wordt in
bijlage gevoegd voor goedkeuring.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutel: 73610000/002000.

BESLUIT
Artikel. 1. De gemeenteraad beslist het retributiereglement op de inname van openbaar
domein aanslagjaar 2020-2025 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Michel Vander Velpen, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Annita Vandebroeck,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Kim Vandepoel, Koen Veulemans, Guy Vandebergh), 8 stemmen
onthouding
(André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Véronique Hermans)
16) Retributiereglement op het inzetten van gemeentelijk personeel technische dienst
2020-2025
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Kristof Mollu

Feitelijke context
Het retributiereglement op het inzetten van gemeentelijk personeel technische dienst
aanslagjaar 2020-2025 wordt in bijlage gevoegd voor goedkeuring.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutel: 73328000/002000.
BESLUIT
Artikel. 1. De gemeenteraad beslist het retributiereglement op het inzetten van gemeentelijk
personeel technische dienst aanslagjaar 2020-2025 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Michel Vander Velpen, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Annita Vandebroeck,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Kim Vandepoel, Koen Veulemans, Guy Vandebergh), 8 stemmen
onthouding
(André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Véronique Hermans)

17) Retributiereglement op de afgifte van administratieve stukken - dienst omgeving
2020-2025
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Het retributiereglement op de afgifte van administratieve stukken - dienst omgeving
aanslagjaar 2020-2025 wordt in bijlage gevoegd voor goedkeuring.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutels: 73160000/002000, 73180000/002000 en 70200004/060000.
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist het retributiereglement op de afgifte van administratieve
stukken – dienst omgeving aanslagjaar 2020-2025 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Michel Vander Velpen, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Annita Vandebroeck,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Kim Vandepoel, Koen Veulemans, Guy Vandebergh), 8 stemmen
onthouding
(André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Véronique Hermans)

18) Retributiereglement op afgifte van administratieve stukken - dienst burgerzaken
2020-2025
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Het retributiereglement op de afgifte van administratieve stukken - dienst burgerzaken
aanslagjaar 2020-2025 wordt in bijlage gevoegd voor goedkeuring.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutel: 73150010/013000, 73150020/013000, 73150030/013000;

BESLUIT
Artikel. 1. De gemeenteraad beslist het retributiereglement op de afgifte van administratieve
stukken – dienst burgerzaken aanslagjaar 2020-2025 goed te keuren
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Michel Vander Velpen, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Annita Vandebroeck,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Kim Vandepoel, Koen Veulemans, Guy Vandebergh), 8 stemmen
onthouding
(André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Véronique Hermans)

19) Retributiereglement op grafconcessies en concessies op columbariumnissen 20202025
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Het retributiereglement op grafconcessies en concessies op columbariumnissen aanslagjaar
2020-2025 wordt in bijlage gevoegd voor goedkeuring.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutel: 73311000/002000.
BESLUIT
Artikel. 1. De gemeenteraad beslist het retributiereglement op grafconcessies en concessies
op columbariumnissen aanslagjaar 2020-2025 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Michel Vander Velpen, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Annita Vandebroeck,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Kim Vandepoel, Koen Veulemans, Guy Vandebergh), 8 stemmen
onthouding
(André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Véronique Hermans)

20) Retributiereglement op de begraving van een niet-inwoner in gewone grond 20202025
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Het retributiereglement op de begraving van een niet-inwoner in gewone grond aanslagjaar
2020-2025 wordt in bijlage gevoegd voor goedkeuring.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutel: 73311000/002000.
BESLUIT
Artikel. 1. De gemeenteraad beslist het retributiereglement op de begraving van een nietinwoner in gewone grond aanslagjaar 2020-2025 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Michel Vander Velpen, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Annita Vandebroeck,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Kim Vandepoel, Koen Veulemans, Guy Vandebergh), 8 stemmen
onthouding
(André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Véronique Hermans)

21) Retributiereglement op het gebruik van het containerpark 2020-2025
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Griet Vandewijngaerden

Feitelijke context
Het retributiereglement op het gebruik van het gemeentelijk containerpark aanslagjaar 20202025 wordt in bijlage gevoegd voor goedkeuring.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutels: 73325000/002000, 70000099/032900.

BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist het retributiereglement op het gebruik van het gemeentelijk
containerpark aanslagjaar 2020-2025 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Michel Vander Velpen, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Annita Vandebroeck,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Kim Vandepoel, Koen Veulemans, Guy Vandebergh), 8 stemmen
onthouding
(André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Véronique Hermans)

22) Retributiereglement op de verkoop van pmd-, roze en composteerbare zakken en
geventileerde keukenafvalbakjes 2020-2025
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Griet Vandewijngaerden

Feitelijke context
Het retributiereglement op de verkoop van pmd-zakken, roze zakken, composteerbare zakken
en geventileerde keukenafvalbakjes aanslagjaar 2020-2025 wordt in bijlage gevoegd voor
goedkeuring.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutel: 73320300/002000.
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist het retributiereglement op de verkoop van pmd-zakken, roze
zakken, composteerbare zakken en geventileerde keukenafvalbakjes aanslagjaar 2020-2025
goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Michel Vander Velpen, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Annita Vandebroeck,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Kim Vandepoel, Koen Veulemans, Guy Vandebergh), 8 stemmen
onthouding
(André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Véronique Hermans)

23) Retributiereglement op het ter beschikking stellen van zalen en lokalen GC 20202025
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Het retributiereglement op het ter beschikking stellen van zalen en lokalen van het
gemeenschapscentrum aanslagjaar 2020-2025 wordt in bijlage gevoegd voor goedkeuring.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire
sleutels:
70500010/070500,
70500010/070504,
70500010/070505,
70500010/070508, 070509.

70500010/070502,
70500010/070506,

70500010/070503,
70500010/070507,

BESLUIT
Artikel. 1. De gemeenteraad beslist het retributiereglement op het ter beschikking stellen van
zalen en lokalen van het gemeenschapscentrum aanslagjaar 2020-2025 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Michel Vander Velpen, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Annita Vandebroeck,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Kim Vandepoel, Koen Veulemans, Guy Vandebergh), 8 stemmen ongeldig
(André Alles, Paul Francen, Patrick Vandijck, Betty Geysenbergs, Josette Vanlaer,
Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Véronique Hermans)

24) Retributiereglement op activiteiten Plankenkoorts 2020
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Vicky Benats

Bevoegd schepen: Griet Vandewijngaerden

Feitelijke context
Het retributiereglement op de activiteiten Plankenkoorts aanslagjaar 2020 wordt in bijlage
gevoegd voor goedkeuring.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutel: 70100030/070901

BESLUIT
Artikel. 1. De gemeenteraad beslist het retributiereglement op activiteiten Plankenkoorts
aanslagjaar 2020 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Schepen Vandewijngaerden geeft toelichting bij het nieuwe retributiereglement inzake
Plankenkoorts (dat is de plaats is gekomen van DUIK) en als cultuurprogrammatie meer
vrijheid geeft inzake de locatie.
Er is 1 wijziging te noteren: op 13/11 Els De Schepper met VVK 12 euro en aan kassa 14 euro.
Dit reglement werd unaniem en positief geadviseerd door de cultuurraad.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

25) Retributiereglement op de gemeentelijke sportlessen 2020
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Kristof Mollu

Feitelijke context
Het retributiereglement op gemeentelijke sportlessen aanslagjaar 2020 wordt in bijlage
gevoegd voor goedkeuring.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutel: 7010030/074900
BESLUIT
Artikel. 1. De gemeenteraad beslist het retributiereglement op gemeentelijke sportlessen
aanslagjaar 2020 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Schepen Mollu licht toe dat het hier de verderzetting betreft van lessen die in het najaar zijn
gestart.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

26) Verlof-, sluitings- en feestdagen 2020 personeel gemeente en OCMW
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Volgende verlof-, sluitings- en feestdagen 2020 personeel gemeente en OCMW worden
voorgesteld ter goedkeuring:
Woensdag 1 januari:

Nieuwjaar

Vrijdag 17 januari:

nm: dienstvrijstelling vanaf 17u (personeelsfeest)

Maandag 13 april:

Paasmaandag

Vrijdag 24 april:

nm: dienstvrijstelling (sportdag)

Vrijdag 1 mei:

Feest van de arbeid

Donderdag 21 mei:

O.H. Hemelvaart

Vrijdag 22 mei:

Brugdag via opname van verlof

Maandag 1 juni:

Pinkstermaandag

Donderdag 4 juni:

Teambuilding

zaterdag 11 juli:

Vlaamse Feestdag (*)

Maandag 20 juli:

Brugdag via opname van verlof

Dinsdag 21 juli:

Nationale Feestdag

Zaterdag 15 augustus:

O.L.V. Hemelvaart (*)

Zondag 1 november:

Allerheiligen (*)

Maandag 2 november:

Allerzielen

Woensdag 11 november:

Wapenstilstand

Zondag 15 november:

Feest van de Dynastie (*)

Donderdag 24 december:

nm: dienstvrijstelling (Kerstavond)

Vrijdag 25 december:

Kerstmis

Zaterdag 26 december:

2de Kerstdag (*)

Donderdag 31 december:

nm: dienstvrijstelling (Nieuwjaarsavond)

(*) = feestdag die valt in een weekend > is vrij te compenseren
Opmerkingen
-

De brugdagen via opname verlof zijn niet van toepassing voor het personeel van het
containerpark en de sporthal;
Het personeel van de bibliotheek heeft bijkomend volgende brugdagen via opname
verlof: zaterdag 2 mei 2020 en zaterdag 23 mei 2020;
Sluiting sporthal vanaf woensdag 1 juli 2020 tot en met vrijdag 31 juli 2020;
Sluiting poetsdienst vanaf maandag 28 december 2020 tot en met donderdag 31
december 2020;
Sluiting buitenschoolse kinderopvang vanaf donderdag 24 december 2020 tot en met
donderdag 31 december 2020.

Gelet op het protocol van akkoord met de vakbonden dd. 31.10.2019;
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur;
Artikel 229 Rechtspositieregeling
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist akkoord te gaan met de verlof-, sluitings- en feestdagen 2020
personeel gemeente en het OCMW Kortenaken zoals hierboven weergegeven.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

27) Exclusiviteitsovereenkomsten Interleuven
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Gelet op de thans van kracht zijnde statuten van INTERLEUVEN zoals gepubliceerd in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 09-10-2019 onder nummer 19134061;
Gelet op het besluit van 22 mei 2019 van de raad van bestuur van INTERLEUVEN inhoudende
het voorstel tot aanpassing van de statuten van INTERLEUVEN en met betrekking tot de
omschrijving van de diensten waarop de deelnemers beroep kunnen doen in het kader van
wederzijdse exclusiviteit;
Gelet op het besluit van 22.08.2019 van de gemeenteraad waarbij werd beslist akkoord te
gaan met de voorgestelde aanpassingen in de statuten en in de bijlagen;
Gelet op het besluit van 11 september 2019 van de bijzondere algemene vergadering van
INTERLEUVEN waarbij de statutenwijziging werd goedgekeurd;

Overwegende dat volgens de als bijlage gevoegde lijst bij de statuten van INTERLEUVEN
blijkt dat :
2.1. Ruimtelijke planning en ontwerp
2.2. Uitvoering ruimtelijk vergunningenbeleid
3.1. Basisondersteuning
3.3. Taakondersteuning
7.2. Inventarisatie en/of actualisatie van ruimtelijke situeerbare gegevens
8.2. Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) voor instellingen niet van sociale
zekerheid
13.1. Begeleiden, opvolgen, adviseren en ondersteunen van de gemeentelijke noodplanning
kan worden gerealiseerd;
Dat de gemeente als deelnemer van INTERLEUVEN als dienstverlenende vereniging en als
deelnemer van de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ in de
mogelijkheid is om beroep te doen op de diensten van haar intercommunale, alsook op deze
diensten dewelke in exclusiviteit worden aangeboden;
Dat de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ bij de uitvoering van
deze diensten in opdracht van een deelnemer er zelf toe gehouden is om de
overheidsopdrachtenwetgeving na te leven;
De toekenning bij exclusiviteit van voornoemde opdrachten aan de zelfstandige groepering
‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ onder meer tot voordeel heeft dat er op de door de
eigen personeelsleden van de zelfstandige groepering ‘InterLeuven ondersteunende
activiteiten’ geleverde prestaties geen BTW zal worden doorgerekend naar de deelnemer toe;
dat op alle andere prestaties en kosten uiteraard wel BTW verschuldigd blijft.
Dat er daarenboven in de statuten van INTERLEUVEN wordt voorzien in een
vergoedingssysteem waarbij op transparante basis de kosten kunnen worden toegewezen;
Dat er inzonderheid bij exclusiviteit zal worden gewerkt op basis van een kosten- en
expertisedelend principe waarbij in artikel 14.2 van de statuten uitdrukkelijk wordt bepaald: “De
kosten verbonden aan de exclusieve dienstverlening, zoals omschreven in art. 3 worden
verrekend aan de deelnemers op basis van het kosten- en expertisedelend principe. Voor de
aanrekening van de prestaties verleend in het kader van de wederzijdse exclusiviteit, zal
gewerkt worden met een open boekhouding”;
Dat het systeem van de open boekhouding toelaat om permanent de kosten van het project
op te volgen;
De uurlonen voor de personeelsleden worden door de zelfstandige groepering ‘Interleuven
ondersteunende activiteiten’ op basis van de reële kostprijs als volgt bepaald (toestand op 0110-2019):
– Projectleider/specialist-expert

: 88,00 euro
: (basis na de komma 88,28 euro)

-

Projectmedewerker-expert

: 78,00 euro
: (basis na de komma 78,33 euro)

-

Projectmedewerker

: 72,00 euro
: (basis na de komma 72,12 euro)

-

Administratieve ondersteuning

: 65,00 euro
: (basis na de komma 64,66 euro)

De hier opgegeven uurlonen zijn gekoppeld aan de indexaanpassing van de lonen zoals
toepasselijk in de openbare sector. Alle andere kosten, zoals verplaatsingskosten,
uitrustingskosten, ... zijn begrepen in deze uurprijs.
De uurlonen worden telkens berekend op een cijfer na de komma waarna overgegaan wordt
tot afronding op het lagere of hogere eenheidscijfer. Bij een volgende indexering wordt terug
uitgegaan van het vorige, na de komma bekomen cijfer, zodat telkens een correcte berekening
van de uurtarieven plaatsvindt.
Dat het afsluiten van deze exclusiviteitsovereenkomst tevens tot gevolg heeft dat de gemeente
zich ertoe verbindt om voor de diensten dewelke in deze overeenkomst worden omschreven,
uitsluitend een beroep te doen op de diensten van de zelfstandige groepering ‘Interleuven
ondersteunende activiteiten’, en dit voor een welomschreven periode dewelke echter de duur
van zes jaar niet mag overschrijden;
De gemeente kan aldus kiezen om voor de betrokken diensten een beroep te doen op de
zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’, dan wel om deze diensten
zelf uit te oefenen, doch ziet hierbij wel af van de mogelijkheid om de dienst, gedurende de
looptijd van de exclusiviteit, te laten uitvoeren door derden;
Dat de gemeenteraad aldus de duurtijd van de betrokken diensten beperkt tot en met 31-122025 met dien verstande dat opdrachten dewelke werden toegekend vóór het verstrijken van
voormelde periode zullen worden afgewerkt onder het systeem van de exclusieve
dienstverlening en aldus zonder aanrekening van BTW;
Dat voor de uitvoering van deze exclusieve taken wordt gewerkt overeenkomstig in bijlage
toegevoegde samenwerkingsovereenkomst.
Dat de gemeenteraad het dan ook aangewezen acht om voornoemde diensten aan de
zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ bij exclusiviteit toe te kennen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist de volgende diensten, zoals voorzien in de bijlagen van
de statuten van INTERLEUVEN, worden in exclusiviteit toegekend aan de zelfstandige
groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ met ingang van 01-01-2020 tot en met
31-12-2025, met dien verstande dat opdrachten die werden toegekend vóór het verstrijken van
voormelde periode, zullen worden afgewerkt onder het systeem van de exclusieve
dienstverlening :

2.1. Ruimtelijke planning en ontwerp
2.2. Uitvoering ruimtelijk vergunningenbeleid
3.1. Basisondersteuning
3.3. Taakondersteuning
7.2. Inventarisatie en/of actualisatie van ruimtelijke situeerbare gegevens
8.2. Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) voor instellingen niet van sociale
zekerheid
13.1. Begeleiden, opvolgen, adviseren en ondersteunen van de gemeentelijke noodplanning

Artikel 2 – De uitvoering van deze exclusieve diensten gebeurt overeenkomstig de in bijlage
toegevoegde samenwerkingsovereenkomst.
Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het uitvoeren van
huidige beslissing.
goedgekeurd
Raadslid Vandijck spreekt namens de partij Open Vld en meent dat met deze
exclusiviteitsovereenkomsten werkzekerheid gegeven wordt aan Interleuven en dit voor een
periode van 6 jaar. Door het afsluiten van deze exclusiviteitsovereenkomsten wordt een
prijsvraag op de markt uitgesloten en dit kan niet volgens hen. Daarom zal Open VLD zich
onthouden bij de stemming.
Schepen Willems merkt op dat dergelijke overeenkomsten ook kunnen worden opgezegd.
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Michel Vander Velpen, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Annita Vandebroeck,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Kim Vandepoel, Koen Veulemans, Guy Vandebergh), 8 stemmen
onthouding
(André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Véronique Hermans)

TECHNISCHE DIENST / OPENBARE WERKEN
28) Goedkeuring aanvullend verkeersreglement.
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dirk Appeltants

Bevoegd schepen: Kristof Mollu

Feitelijke context
Gelet op het aanvullende verkeersreglement van gemeente Kortenaken, zoals goedgekeurd
in zitting van 23 oktober 2014;
Een aantal verkeerstechnische ingrepen en aangepaste verkeerssituaties maken dat enkele
wijzigingen moeten ingeschreven worden in dit reglement;
Het nieuwe reglement ligt ter inzage op de technische dienst;
Overwegende dat op de verkeersraad van 30 september 2019 het voorgestelde reglement met
unanimiteit werd goedgekeurd door alle aanwezige stemgerechtigde leden;

Gelet op het feit dat het nieuwe reglement op het schepencollege in de zitting van 14 oktober
2019 werd besproken en goedgekeurd;
Deze reglementering dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad en behoeft geen
goedkeuring meer van BMV( cfr Wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoördineerde
wetten van 16 maart 1968 , BS 11.08.05.).
Overwegende dat het aanvullend reglement enkel gemeentewegen betreft.
Juridisch kader
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1968;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 16 maart 1968;
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het
wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
Gelet op het uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
Gelet op de omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
Gelet op het decreet gemeentewegen van 1 september 2019;
Financiële aspecten
Geen.
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist om het vorige aanvullend verkeersreglement volledig te
vervangen door het nieuwe aanvullend verkeersreglement, zoals is goedgekeurd op het
schepencollege van 14 oktober 2019 en op de verkeersraad van 30 september 2019.
Artikel 2. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de afdeling
Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.
goedgekeurd
Schepen Mollu licht toe dat het bestaande reglement (gemeenteraad van 2014) dringend aan
aanpassing nodig was. Zo worden bepalingen opgenomen ivm de speedpedelec en wordt de
70km/u uit het reglement gehaald omdat dit de regel is buiten de bebouwde kom. Dit reglement
heeft
een
positief
advies
gekregen
in
de
verkeersraad.
Raadslid Vandijck vraagt of er gewerkt zal worden met de specifieke applicatie voor
inventarisatie van VVSG? Schepen Kristof Mollu antwoordt hierop dat dit momenteel niet het
geval is maar dat dit zeker bekeken zal worden voor de toekomst.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

29) Bekrachtiging van de goedkeuring van het schepencollege mbt de gunning voor
het aanstellen van een ontwerper voor fietspaden langs de Neerlintersesteenweg te
Hoeleden
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dirk Appeltants

Bevoegd schepen: Kristof Mollu

Feitelijke context
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, § 3, 5°, waarbij
wordt bepaald dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling
van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een
opdracht van dagelijks bestuur.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019 houdende vaststelling van de opdrachten
voor werken, leveringen en diensten die kunnen beschouwd worden als opdrachten van
dagelijks bestuur.
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°.
Studiebureau Sweco Belgium NV is door Aquafin NV aangesteld voor het opstellen van het
ontwerp met inbegrip van de opvolging van de werken voor de werken “VBR Dries” te
Hoeleden.
De rioleringswerken vinden plaats in de Braamstraat, Neerlintersesteenweg, Lindestraat,
Driesstraat en Vaanstraat te Hoeleden.
Hierbij is voorzien dat Aquafin NV ook de opbraak en heraanleg van de rijweg in deze straten
voor zijn rekening neemt.
De gemeente wil van deze gelegenheid gebruik maken om langs de Neerlintersesteenweg de
fietspaden langs beide zijden te vernieuwen, vanaf de dubbele versmalling in Hoeledencentrum tot de grens met Linter, conform de richtlijnen uit het fietsvademecum, incl. enkele
snelheidsremmers.
De aanleg van deze fietspaden wordt voor 90% gesubsidieerd via het fietspadenfonds.

De studie voor deze werken kan als aanvullende opdracht uitgevoerd worden door de firma
Sweco Belgium NV, die daartoe ook reeds door Aquafin NV is aangesteld.
Deze werken en de studieopdracht kunnen niet zonder ernstig bezwaar gescheiden worden
van de eerder toegekende opdracht.
Ten aanzien van de “VBR Dries” is het dan ook aangewezen dat er een addendum komt op
de eerdere overeenkomst tussen Aquafin NV en Sweco Belgium NV en dat er een
‘samenwerkingsovereenkomst’ komt tussen de gemeente Kortenaken en Aquafin NV.
Gelet op de raming van Sweco Belgium NV voor de aanleg van fietspaden langs beide zijden
van de Neerlintersesteenweg, vanaf de dubbele versmalling in Hoeleden-centrum tot de grens
met Linter, conform de richtlijnen uit het fietsvademecum, voor een bedrag van 1.406.475,82
€ excl. BTW of 1.701.835,74 € incl. BTW.
Gelet op het ereloonpercentage van Sweco Belgium NV voor het opstellen van het ontwerp
met inbegrip van de opvolging van de werken voor deze werken, zijnde 6,72 % op het
eindbedrag van de werken, excl. BTW.
Geraamd komt dit op een bedrag van 94.497,33 € excl. BTW of 114.341,77 € incl. BTW,
inclusief 10 % voor de opmeting, 15 % de opmaak van een start- en projectnota, 15 % voor
het voorontwerp, 20 % voor het ontwerp en de vergunning, 10 % voor de aanbesteding, 25 %
voor de werfopvolging en 5 % voor de oplevering.
Overwegende dat de start van de werken “VBR Dries” voorzien is in 2022.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019-2023.
Een aanvraag tot het verkrijgen van het vereiste visum werd ingediend op 11 oktober 2019.
De financieel directeur heeft op maandag, 14 oktober 2019 het visum verleend.
Overwegende dat het schepencollege in zitting van 14 oktober 2019 beslist heeft om Sweco
Belgium NV, Arenbergstraat 13 bus 1 te 1000 Brussel aan te stellen voor het ontwerp met
inbegrip van de opvolging van de werken voor de aanleg van fietspaden langs beide zijden
van de Neerlintersesteenweg, vanaf de dubbele versmalling in Hoeleden-centrum tot de grens
met Linter, conform de richtlijnen uit het fietsvademecum.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten
Kostprijs ereloon: 94.497,33 € excl. BTW of 114.341,77 € incl. BTW
De financieel directeur heeft op dinsdag, 19 november 2019 het visum verleend.
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het schepencollege dd. 14 oktober
2019 om Sweco Belgium NV, Arenbergstraat 13 bus 1 te 1000 Brussel aan te stellen voor het
ontwerp met inbegrip van de opvolging van de werken voor de aanleg van fietspaden langs
beide zijden van de Neerlintersesteenweg, vanaf de dubbele versmalling in Hoeleden-centrum
tot de grens met Linter, conform de richtlijnen uit het fietsvademecum.

goedgekeurd
Schepen Mollu licht toe dat nav de aquafinwerken VBR Dries, de fietspaden zullen
meegenomen worden (vrijliggende fietspaden) over de volledige lengte van de
Neerlintersesteenweg. Het is wenselijk om het studiebureau dat de aquafinwerken opvolgt,
ook de fietspaden te laten ontwerpen.
Raadslid Vandijck vraagt wanneer een subsidieaanvraag gedaan kan worden? Dit zou in
september 2020 kunnen gebeuren antwoordt schepen Kristof Mollu, via de geïntegreerde
start- en projectnota. In september 2019 werd er reeds samengezeten met de provincie, het
Vlaamse Gewest en het studiebureau en is men principieel akkoord gegaan.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

FINANCIËN
30) Borgstelling lening hersteling kroonlijsten en zink van het dak van de Pastorij te
Waanrode
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Aangezien (kerkfabriek Kana) bij beraadslaging van 3 juni 2019, besloten heeft bij KBC Bank
N.V. een lening van 11.500 EUR aan te gaan voor het uitvoeren van de restauratiewerken aan
het dak van de pastorij te Waanrode, terug te betalen in 120 maanden.
Het totaal van de geraamde kosten cf. ingediende offerte van aannemer Dakwerken
Haesevoets, Overstraat 8 te 3473 Waanrode bedraagt 13.076 EUR excl. btw of 15.821,96
EUR incl. btw.
Aangezien deze lening dient gewaarborgd te worden door de gemeente.
Juridisch kader
Financiële aspecten
Kostprijs: Beschikbaar budget: Budgettaire sleutel: BESLUIT
Art. 1: Gemeentebestuur Kortenaken verklaart zich solidair borg te stellen tegenover KBC
Bank N.V. en dit wat betreft zowel het kapitaal als de intresten en de onkosten van de door
Kerkfabriek Kana afgesloten verrichting van 11.500 EUR.
Art. 2: Gemeentebestuur Kortenaken machtigt KBC Bank N.V. op het debet van haar rekeningcourant, met waarde van hun vervaldag, om het even welke bedragen te boeken, verschuldigd
door de kredietnemer en die door deze nog mochten onbetaald blijven na een tijdsverloop van
30 dagen, berekend vanaf deze vervaldag.

De gemeente verbindt zich, gedurende de looptijd van deze lening en van haar eigen leningen
bij KBC Bank, alle nodige maatregelen te nemen om de storting te verzekeren op haar
rekening geopend bij deze bank, van al de sommen die er op dit ogenblik gecentraliseerd
worden, hetzij uit hoofde van de wet (o.a. haar aandeel in het gemeentefonds en in elk ander
fonds dat dit zou vervangen of aanvullen, de opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen op
de rijks- en provinciebelastingen, alsmede de opbrengst van de gemeentebelastingen geïnd
door de staat), hetzij uit hoofde van een overeenkomst, en dit niettegenstaande elke eventuele
wijziging in de manier van inning van deze inkomsten.
Machtigt KBC Bank N.V. ertoe deze inkomsten aan te wenden tot dekking van de bedragen
die door Kerkfabriek Kana, uit welke hoofde ook, mochten verschuldigd zijn en die aan de
gemeente aangerekend worden. Deze door de gemeente gegeven machtiging geldt als
onherroepelijke delegatie in het voordeel van KBC Bank N.V.
Mochten voormelde bedragen ontoereikend zijn voor de betaling van deze verschuldigde
bedragen die aan de gemeente zullen aangerekend worden dan gaat ze de verbintenis aan,
bij KBC Bank N.V. het bedrag te storten nodig om de vervallen schuld volledig af te betalen.
Bij gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen, worden
verwijlintresten – tegen de rentevoet van de marginale beleningsfaciliteit van de Europese
Centrale Bank geldig op de laatste dag van de maand, voorafgaand aan deze waarin de
vertraging optreedt, verhoogd met een marge van 1,5 % - van rechtswege en zonder
ingebrekestelling aangerekend en dit gedurende de periode van niet-betaling.
Deze door de gemeente gegeven machtiging geldt als onherroepelijke delegatie in het
voordeel van KBC Bank N.V.
Art. 3: Dit besluit is onderworpen aan het algemeen toezicht zoals voorzien in het Decreet
Lokaal Bestuur en in andere toepasselijke Decreten.”
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

VRIJE TIJD/FEESTELIJKHEDEN/VERORDENINGEN
31) Reglement Plankenkoorts
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Vicky Benats

Bevoegd schepen: Griet Vandewijngaerden

Feitelijke context
Vanaf 2020 start er een nieuwe cultuurprogrammatie: Plankenkoorts. De werking en
voorwaarden zijn opgenomen in het nieuwe gemeentelijk reglement Plankenkoorts.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad keurt het reglement inzake de nieuwe cultuurprogrammatie
‘Plankenkoorts’ goed.
Artikel 2. De tekst van dit reglement maakt integraal deel uit van deze beslissing.

goedgekeurd
Schepen Vandewijngaerden geeft toelichting bij het nieuwe reglement inzake Plankenkoorts.
De verenigingen krijgen daarbij dezelfde ondersteuning als vroeger. Er worden vanaf heden
geen twee gratis toegangstickets voor het gemeentebestuur geven maar de pers beschikt wel
nog over twee tickets.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
32) Mandateren vertegenwoordiger
vergadering 20.12.2019.
Feitelijke context

intercommunale

Igo

Leuven

-

algemene

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 algemene vergadering van 20.12.2019 van de intergemeentelijke
vereniging “IGO”, die de volgende punten omvat:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Goedkeuring verslag 28.06.2019
Goedkeuring strategisch plan 2019-2024
Goedkeuring begroting 2020
Goedkeuring jaarplan 2020
Goedkeuring voordrachten algemeen comité nieuwe leden:
a. Politiezone Voer en Dijle: Danny Vangoidtsenhoven
b. Ecowerf: Rudi Beeken
c. Interleuven: Maggy Steeno
Varia

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 algemene vergadering van 20 december 2019 van de
intergemeentelijke vereniging IGO wordt goedgekeurd.
Artikel 2. Beslist om de heer Michel Vander Velpen, voorzitter gemeenteraad, af te vaardigen
voor de algemene vergadering van 20 decmeber 2019. De heer Michel Vander
Velpen krijgt het mandaat de agendapunten van de algemene vergadering goed te
keuren.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

33) Mandateren vertegenwoordiger intercommunale - Riobra - buitengewone algemene
vergadering 18.12.2019
Feitelijke context
Gelet op het feit dat de gemeente/stad voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Riobra;
Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 16 september 2019
werd opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Riobra
die op 18 december 2019 plaatsheeft in Fluvius gebouw, Diestsesteenweg 126 – 3210
Lubbeek.
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente/stad per brief
van 17 september 2019 overgemaakt werd;
Gelet op de recente ontwikkelingen inzake de decretale context en de daarmee gepaard
gaande mogelijke evoluties binnen de organisatie van de netinfrastructuur-sector en gelet op
de beslissing van de rad van bestuur van 21 oktober 2019 om het agendapunt houdende ‘het
voorstel van fusie door overneming van de opdrachthoudende verenigingen PBE en Riobra
door de opdrachthoudende vereniging Iverlek’ te schrappen van de agenda;
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”).
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 vertegenwoordiger dient te worden herhaald
voor elke algemene vergadering;
BESLUIT
Artikel 1. Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Riobra d.d. 18 december 2019:
Aan de vergadering wordt voorgesteld om een Algemene Vergadering der
Aandeelhouders van Riobra in buitengewone zitting samen te roepen op
woensdag 18 december 2019 om 18u00 in Fluvius gebouw,
Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek, met volgende 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 de door de raad van bestuur
opgestelde begroting 2020.
2. Code goed bestuur.
3. Statutaire benoemingen.
4. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor
(neven)activiteiten.
5. Statutaire mededelingen.
Artikel 2. De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de
Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Riobra op
18 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 voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.
Artikel 3. 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 (in pdf-versie),
uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be .
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

34) Mandateren
20.12.2019.
Feitelijke context

vertegenwoordiger

PBE

buitengewone

algemene

vergadering

Gelet op het feit dat de gemeente/stad voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging PBE;
Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 18 september 2019
werd opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van PBE
die op 20 december 2019 plaatsheeft in het Fluvius-gebouw te 3210 Lubbeek,
Diestsesteenweg 126.
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van
18 september 2019 overgemaakt werd;
Gelet op de recente ontwikkelingen inzake de decretale context en de daarmee gepaard
gaande mogelijke evoluties binnen de organisatie van de netinfrastructuur-sector en gelet op
de beslissing van de raad van bestuur van 21.10.2019 om het agendapunt houdende het
voorstel van fusie door overneming van de opdrachthoudende verenigingen PBE en Riobra
door de opdrachthoudende Iverlek, en het ermee verband houdende agendapunt omtrent de
inlijving van d ereserves in het kapitaal te schrappen van de agenda;
Gelet op het artikel 432, al. 3 van het decreet lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke
algemene vergadering; 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”).
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 vertegenwoordiger dient te
worden herhaald voor elke algemene vergadering;
BESLUIT
Artikel 1.
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene
Vergadering van de opdrachthoudende vereniging PBE d.d. 20 december 2019:
1
Terugbetaling en schrapping van de aandelen G
2.
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 de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2020.
3.
Code goed bestuur.
4.
Statutaire benoemingen.
5.
Desgevallend
aanvaarding
uitbreiding
activiteiten
gemeenten
voor
(neven)activiteiten.
6.
Statutaire mededelingen.
Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de Buitengewone
Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging PBE op 20 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 voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.
Artikel 3
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 (in pdf-versie),
uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be .
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

35) Mandateren vertegenwoordiger Buitengewone Algemene Vergadering van Cipal dv
op 12 december 2019.
Feitelijke context
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal
(“Cipal ”);
Gelet op de statuten van Cipal;
Gelet op de oproeping van 24 oktober 2019 tot de algemene vergadering van Cipal van 12
december 2019 met de volgende agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.

Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2020 met inbegrip
van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie
Vaststelling van de code van goed bestuur van Cipal dv
Rondvraag
Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering;
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te
weigeren;
Overwegende dat Michel Vander Velpen door de gemeenteraad werd aangesteld als
afgevaardigde in de vergaderingen van Cipal, met als plaatsvervanger Stefaan Devos,
burgemeester;
Na beraadslaging;
Juridisch kader
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op art.
40 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad;
Gelet op titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder
op art. 432, derde lid dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger
dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;
BESLUIT
Artikel 1. Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de
agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 12 december 2019, zoals
overgemaakt per aangetekende brief en e-mail goedgekeurd.
Artikel 2. De gemeentelijke (plaatsvervangende) vertegenwoordiger wordt gemandateerd om
op de algemene vergadering van Cipal van 12 december 2019 te handelen en te beslissen
conform dit besluit. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen
of indien deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft
de gemeentelijke (plaatsvervangende) vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan
elke volgende vergadering met dezelfde agenda.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit
besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

36) Aanstelling afgevaardigde beheerscomité Interleuven
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Niels Willems

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 bijzonder algemene vergadering van Interleuven;
Overwegende dat Interleuven een dienstverlenende vereniging is;
Overwegende dat deze gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het
werk (GD-PBW) wordt beheerd door Interleuven;
Gelet op het Koninklijk besluit van 3 maart 1999 en latere wijzigingen met betrekking tot de
oprichting van een gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk
waarbij de gemeente Kortenaken is aangesloten;
Gelet op artikel 2.4. van de voorwaarden over de organisatie van het beheerscomité van de
gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk;
Overwegende dat in het Beheerscomité GD-PBW personen zetelen belast met het dagelijks
beheer van de aangesloten besturen, werknemersvertegenwoordigers en vertegenwoordigers
van de Federale Overheidsdienst – Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD –
WASO);
Overwegende dat er vanuit de gemeente een vertegenwoordiger in het Beheerscomité GDPBW moet aangeduid worden;
Gelet op de bespreking;
Gelet op de kandidatuur van Niels Willems;
Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming. Er worden stembrieven
aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden
mevrouw Laura Schurmans en de heer Glenn Blockx; de uitslag is als volgt:
Niels Willems:
Ja: 17
Neen: 2
Juridisch kader
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist de heer Niels Willems aan te duiden om de gemeente te
vertegenwoordigen in het Beheerscomité van de gemeenschappelijke dienst voor preventie
en bescherming op het werk (GD-PBW) van Interleuven voor de volledige legislatuur.
Artikel 2. Een afschrift van dit besluit over te maken aan Interleuven, beheerscomité GD-PBW
en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger.
goedgekeurd
Geheime stemming:
2 stemmen tegen
17 stemmen voor
Stemresultaat: 17 stemmen voor, 2 stemmen tegen

37) Vragen.
goedgekeurd
Raadslid Francen vraagt waarom in een betonvak op de Neerlintersesteenweg, steenslag
werd gevoerd. Schepen Kristof Mollu antwoordt dat er gewerkt werd met
minderhindersteenslag maar hij bemerkt dat dit slechts een tijdelijke oplossing is. De eigenaars
van
de
woning
wilden
immers
een
levering
laten
plaatsvinden.
Raadslid Francen merkt op dat men dan beter nog niet tot openbreking was overgegaan.
Raadslid Francen heeft een vraag bij de website en meer bepaald bij de aanbieding van gratis
grond van de gemeente Kortenaken aan inwoners van de gemeente Kortenaken. Schepen
Kristof Mollu bemerkt dat we momenteel met een grondoverschot zit en dat het laten weghalen
ons € 60.000 zou kosten. Het gratis aanbieden van deze grond is een goede oplossing en
kostenbesparend voor de gemeente Kortenaken. De grondoverschot wordt aangeboden met
een specifieke code en attest. De technische dienst heeft de nodige opzoekingen gedaan met
de mogelijkheid van het gratis aanbieden van deze grondoverschotten. Raadslid Francen
spreekt namens de partij Open Vld en wenst genotuleerd te zien dat zij hun twijfels hebben
omtrent het feit of deze afvoering mag gebeuren (gelet op de code van deze grond). Zij willen
dan ook het nodige voorbehoud maken bij eventuele schade voorvloeiend uit het aanbieden
van deze grondoverschot in het geval dit wettelijk gezien toch niet zou kunnen/mogen.

Voor de notulen,
De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Dominique Hayen

Michel Vander Velpen

