Provincie VlaamsBrabant

Gemeenteraad
Notulen van donderdag, 27 februari
2020

Aanwezigen:

Kim Vandepoel:
Voorzitter;
Stefaan Devos:
Burgemeester;
Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu:
Schepenen;
Michel Vander Velpen: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
André Alles,
Paul Francen,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer,
Patrick Vlayen, Benny Hermans, Laura Schurmans, Véronique Hermans,
Koen Veulemans, Guy Vandebergh, Anneleen Schoeters: Raadsleden;
Dominique Hayen: Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Patrick Vandijck, Glenn Blockx: Raadsleden
Afwezig:

OPENBARE ZITTING
STANDAARDPUNTEN
SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
De notulen van vorige zitting datum van donderdag, 23 januari 2020 worden goedgekeurd.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

FINANCIËN
2) Hernieuwing beheersovereenkomst
evaluatieverslag AGB

gemeente

-

AGB

Kortenaken

+

Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Conform de statuten dient de beheersovereenkomst tussen gemeente Kortenaken en AGB
Kortenaken vernieuwd te worden.
Hoewel het AGB een jaar de tijd heeft voor het opstellen van het evaluatieverslag, is het
aangewezen dat de evaluatie voorafgaat aan de nieuwe beheersovereenkomst. Het is immers

pas zinvol om na een positieve evaluatie een nieuwe beheersovereenkomst te sluiten.
Bovendien bestaat de mogelijkheid dat de evaluatie elementen oplevert, die in de nieuwe
beheersovereenkomst moeten worden meegenomen.
Juridisch kader
Art.10, §2. Statuten AGB, zoals gepubliceerd op 26.06.2013 in het Belgisch Staatsblad.
Het Decreet over het lokaal bestuur (DLB) legt aan ieder extern verzelfstandigd agentschap
de verplichting op om in het eerste jaar van de legislatuur een evaluatieverslag voor te leggen
aan de gemeenteraad. Art. 227, tweede lid DLB bepaalt:
“Elk gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap legt in de loop van het eerste jaar na de
volledige vernieuwing van de gemeenteraden een evaluatieverslag voor aan de gemeenteraad
over de uitvoering van de beheers- of samenwerkingsovereenkomst sinds de inwerkingtreding
ervan. Dat verslag omvat ook een evaluatie van de verzelfstandiging, waarover de
gemeenteraad zich binnen drie maanden uitspreekt.”
Financiële aspecten
Kostprijs: nvt
Beschikbaar budget: nvt
Budgettaire sleutel: nvt
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad stelt het evaluatieverslag AGB vast en gaat ingevolge dit verslag
akkoord om een nieuwe beheersovereenkomst tussen gemeente Kortenaken en AGB
Kortenaken af te sluiten.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

3) Prijssubsidies AGB 2020
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Op basis van de geboekte omzet van 2019 werd een analyse met het oog op de bepaling van
de prijssubsidie gemeente Kortenaken in 2020 gemaakt. Deze analyse wordt hierna in de
feitelijke context weergegeven.
Rekening houdende met het budget 2020 waarbij in het AGB en de Gemeente een
prijssubsidie van 115.000 EUR gebudgetteerd werd.
Wordt voorgesteld om de prijssubsidie als volgt te bepalen: prijs gebruikers x 10 (factor 10).
De prijzentabel ziet er dan als volgt uit:

prijzen excl. 6% BTW

Gebruikstarieven sporthal
1 unit/u 2 units/u
De Vruen
Particulieren/
Verenigingen/ scholen
€ 5,00 € 8,00
van Kortenaken
Prijssubsidie gemeente
€ 50,00 € 80,00
Kortenaken aan AGB
Totale ontvangst AGB
€ 55,00 € 88,00

Particulieren/
Verenigingen/ scholen
van Bekkevoort
Tussenkomst gemeente
Bekkevoort*
Prijssubsidie gemeente
Kortenaken aan AGB
Totale ontvangst AGB

3 units/u

SPORTHAL
POLYVALENTE ZAAL
Dagtype A Dagtype B Polyvalente Dagtype A Dagtype B
(9 uur)
(14 uur)
zaal
(9 uur)
(14 uur)

€ 10,00

€

80,00

€ 100,00

€

€ 110,00

€

120,00

€

5,00 €

40,00 €

60,00

800,00

€ 1.200,00

€

50,00

€ 400,00

€

600,00

€

880,00

€ 1.320,00

€

55,00

€ 440,00

€

660,00

€

5,00

€

8,00

€ 10,00

€

80,00

€

120,00

€

5,00 €

40,00 €

60,00

€

5,00

€

8,00

€ 10,00

€

80,00

€

120,00

€

5,00 €

40,00 €

60,00

€ 45,00

€ 72,00

€ 90,00

€

720,00

€ 1.080,00

€

45,00

€ 360,00

€

540,00

€ 55,00

€ 88,00

€ 110,00

€

880,00

€ 1.320,00

€

55,00

€ 440,00

€

660,00

* wordt bepaald door schriftelijke overeenkomst tussen AGB en gemeente Bekkevoort

Particulieren/
Verenigingen/ scholen
buiten gemeente
Kortenaken/ Bekkevoort
Prijssubsidie gemeente
Kortenaken aan AGB
Totale ontvangst AGB

€ 10,00

€ 16,00

€ 20,00

€

160,00

€

240,00

€

10,00

€

80,00

€

120,00

€ 45,00

€ 72,00

€ 90,00

€

720,00

€ 1.080,00

€

45,00

€ 360,00

€

540,00

€ 55,00

€ 88,00

€ 110,00

€

880,00

€ 1.320,00

€

55,00

€ 440,00

€

660,00

De prijssubsidie van gemeente Bekkevoort werd constant gehouden.
Bij de vooropgestelde factor 10 wordt de doelstelling van 115.000 EUR in principe na 3
kwartalen bereikt (na facturatie maand september). Dit laat toe om de prijssubsidie voor het
laatste kwartaal te reduceren of tot 0 EUR te herleiden. De bedoeling is m.a.w. het
vooropgestelde doel nog voor het einde van het boekjaar te bereiken zodat er tijdig kan
bijgestuurd worden.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten

BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist akkoord te gaan met de prijzentabel zoals in het overwegende
gedeelte weergegeven (factor 10).
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
4) Verkoop Kazernewoningen

Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25.01.2018 waarbij principieel werd beslist tot verkoop
van de kazernewoningen te Kersbeek en dit via een openbare verkoop (online platform van
de notarissen – Biddit). Dat via Biddit geen aanvaardbaar bod werd bekomen.
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 08.07.2019 om de verkoop te proberen via
een Immokantoor;
Gelet op de beslissing van het schepencollege van 19.08.2019 inhoudende gunning van
voormelde opdracht aan Geel Blauw.
Overwegende dat via Geel Blauw nu een bod kon bekomen worden van 180 000 euro onder
de opschortende voorwaarde van het bekomen van een lening en de keuring van de
mazouttank;
Overwegende dat de keuring van de mazouttank plaats vond en dat deze goed werd
bevonden;
Overwegende dat bij een plaats bezoek het wenselijk werd bevonden dat er tussen deze
woningen en de kinderopvang een houten schutting zou worden geplaatst;
Dat de kandidaat-kopers bereid zijn dit te doen en dit op hun kosten;
Overwegende dat bij een verkoop van onroerend het bestuur dient te beschikken over een
recent schattingsverslag; dat het vorige evenwel dateert van 2015 en bijgevolg niet meer als
relevant kan beschouwd worden, gelet op de bijkomende leegstand van de gebouwen;
Dat daarom een nieuw schattingsverslag is aangevraagd dat is bijgevoegd;
Dat de te verkopen goederen worden geschat op 180 000 hetgeen overeenkomt met het
bekomen bod.
Voor de te verkopen goederen wordt er verwezen naar het bijgevoegde plan.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten
De financieel directeur heeft op zondag, 16 februari 2020 het visum verleend.
Budget: -180 000 euro
Algemene rekening: 22100000/011900

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist in te stemmen met het bod van 180 000 euro op de
kazernewoningen te Kersbeek volgens plan in bijlage.
Artikel 2. De kopers dienen op hun kosten een houten schutting te voorzien als scheiding met
de kinderopvang.
goedgekeurd

Raadslid Francen merkt op dat de woningen in het verleden hoger werden geschat; door de
lagere schating nu wordt er aan een lagere prijs verkocht. Schepen Willems merkt op dat de
vorige schatting al van 2015 dateerde. De woningen hebben intussen reeds diverse jaren leeg
gestaan en zijn bijgevolg in waarde gedaald. Ook wordt er nu een garage minder verkocht.
Aan de koper wordt gevraagd om op de perceelsgrens op zijn kosten een houten schutting te
plaatsen.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

5) Project Torendraaier: goedkeuring onderhandse verkoopovereenkomstsamenwerkingsovereenkomst
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Voor het Torendraaiersproject werd de procedure en publicaties gevolgd via e-tender. Dit
leverde geen kandidaten op. Redenen hiervoor zouden kunnen zijn: de minder goede timing
(rond het bouwverlof) en de korte indieningstermijn, maar ook (en vooral) het feit dat
kandidaten voor dit project een erkenning voor wegenbouw moeten hebben. De bouw van de
appartementen en de aanleg van het plein waren immers aan mekaar gekoppeld. Kleinere
aannemers hebben dergelijke erkenning niet en het project is onvoldoende groot om hiervoor
een tijdelijke vereniging aan te gaan.
Om voormelde redenen besliste de gemeenteraad op 09.10.2018 tot een wijziging van het
Torendraaiersproject met opsplitsing in 2 dossiers nl. verkoop van de grond onder
voorwaarden en aanleg van het plein.
Er werd een schatting van de grond aangevraagd bij schatter Arnauts. Deze schatte de grond
op 455 000 euro. De gevolgde procedure leverde slechts 1 kandidaat op, te weten: DRIEHOEK
- WILRIJK BIST 25 Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, vennootschap
met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Bist 25, RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen 0629.992.927.
Met deze kandidaat werd onderhandeld omtrent de verkoopovereenkomst voor de grond en
de verdere samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het onroerend project, dit alles
in overleg en op advies van onze raadsman; mtr. Thomas Beelen. Het Project betreft de
ontwikkeling op eigen kosten en risico van de opdrachtnemer van een privaat woonproject met
inbegrip van de afbraak van het bestaande cultureel centrum, de bouw van een ondergrondse
parking, de omgevingsaanleg binnen het Project en het vestigen van een kosteloze
publiekrechtelijke erfdienstbaarheid op de private buitenruimte in het Project.
De verkoopovereenkomst en de samenwerkingsovereenkomst zijn bijgevoegd.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist tot instemming met de verkoop van een perceel grond met
opstallen kadastraal gekend onder Sectie B nr. 332C2 (nummer nog te herzien ingevolge
prekadastratie) met een oppervlakte van 14a 13ca aan voor een bedrag van 455 000 euro

DRIEHOEK - WILRIJK BIST 25 Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid,
vennootschap met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Bist 25.
Artikel 2. De gemeenteraad gaat over tot goedkeuring van de verkoopovereenkomst
betreffende voormeld goed en de daarin opgenomen voorwaarden.
Artikel 3. De gemeenteraad gaat over tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst
met voormelde koper en de daarin opgenomen voorwaarden.
goedgekeurd
Schepen Willems overloopt de verkoopsovereenkomst. Uiterlijk 6 maanden na de
ondertekening hiervan moet de omgevingsvergunning ingediend zijn. Binnen het jaar volgend
hierop moet er gestart worden met de werken. In het project zijn deelwagens voorzien (met
een
abonnement
van
2
jaar
voor
de
bewoners
van
de
woningen).
Het project voorziet 5 woningen en 9 appartementen (foto's worden getoond - verdere plannen
liggen
ter
inzage).
De
omgevingsaanleg
is
voor
de
gemeente.
Raadslid Francen merkt op dat de aanleg van het plein voorzien had moeten worden in de
verkoopprijs van 455 000 euro. Schepen Willems repliceert dat deze overweging werd
gemaakt en werd besproken met onze raadsman. Dit zou echter voor gevolg hebben gehad
dat van de biedingsprijs gewoon de prijs van de pleinaanleg zou afgetrokken worden.
Bovendien had men op het moment van de verkoop van de grond dan ook al een volledig
bestek en kostenraming van de pleinaanleg nodig. Er is voor gekozen om deze piste niet te
bewandelen.
Schepen Willems zegt dat er actueel nog 3 gebruikers zijn in CC De Torendraaier nl.
1.
BKO: die kan naar het klooster in Waanrode. De gesprekken met het bisdom zitten in
een
finale
fase.
2.
Toneel Waanrode: voor volgend jaar wordt er voor hen naar een alternatieve locatie
gekeken
3.
Academie beeldende kunst: de technische dienst bekijkt de mogelijkheid om deze over
te
brengen
naar
de
kelder
van
Den
Hoek.
Raadslid Francen vraagt zich af wat er dient te gebeuren als het BKO-verhaal niet doorgaat?
Schepen Willems repliceert dat de verhuis van de BKO wel zal kunnen; het bisdom
onderhandelt nu nog ivm de vestiging van een crèche op dezelfde locatie.
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Kim Vandepoel, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Michel Vander Velpen,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Koen Veulemans, Guy Vandebergh, Anneleen Schoeters), 6 stemmen
onthouding (André Alles, Paul Francen, Betty Geysenbergs, Josette Vanlaer, Patrick Vlayen,
Véronique Hermans)

6) Goedkeuring overeenkomst Interlokale Vereniging Deeltijds Kunstonderwijs
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Het deeltijds kunstonderwijs in Vlaanderen werd grondig hervormd en op 9 maart 2018 werd
het nieuwe decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs goedgekeurd. Door de hervorming
zijn de huidige overeenkomsten op het vlak van het deeltijds kunstonderwijs met de
gemeentebesturen waar de Academie Regio Tienen vestigingsplaatsen heeft, achterhaald.
Daarnaast kende de Academie Regio Tienen het laatste decennium een enorme groei en telt
vandaag ruim 3.000 inschrijvingen. Het voeren van een uniform beleid zoals de Vlaamse

Overheid vraagt van officiële onderwijsinstellingen werd bemoeilijkt door de verschillende
inhoud van de samenwerkingsovereenkomsten.
Het is dus aangewezen om de samenwerking tussen de stad Tienen als schoolbestuur van de
Academie Regio Tienen en alle deelnemende gemeenten te stroomlijnen door middel van de
oprichting van een Interlokale Vereniging, conform de artikelen 392 t.e.m. 395 van het decreet
over het lokaal bestuur. Conform artikel 392 van voornoemd decreet kunnen twee of meer
gemeenten een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid vormen om, zonder
beheersoverdracht, een welbepaald project van gemeentelijk belang te verwezenlijken.
De Interlokale Vereniging (IV) Academie Regio Tienen heeft als doelstelling om binnen de
krijtlijnen van de onderwijsregelgeving de organisatie van de ART, met inbegrip van haar
vestigingsplaatsen, optimaal af te stemmen op de lokale noden en deze vorm van onderwijs
zo toegankelijk en bereikbaar mogelijk aan te bieden in de deelnemende gemeenten. Tevens
is de oprichting van een IV de beste garantie om ook in de toekomst te voldoen aan alle
kwaliteitsverwachtingen die geformuleerd werden in het referentiekader onderwijskwaliteit en
een uniform beleid te kunnen voeren over alle vestigingen heen.
De oprichting moet zorgen voor een billijke en correcte verdeling van de algemene kosten (en
opbrengsten) en moet de Academie Regio Tienen toelaten een veel efficiënter financieel
beleid te voeren waarbij de deelnemende gemeenten ook beroep kunnen doen op
overheidsopdrachten/gunningen die het schoolbestuur heeft afgesloten.
Alle vestigingsplaatsen maken hierbij pedagogisch en administratief deel uit van de Academie
Regio Tienen met als schoolbestuur het stadsbestuur van de Stad Tienen.
De hoofdvestigingsplaats van de academie is gevestigd op het adres Grote Markt 3, te 3300
Tienen. De zetel van de ‘Interlokale Vereniging Academie Regio Tienen’ wordt gevestigd op
het stadhuis van Tienen, Grote Markt 27 te 3300 Tienen.
De interlokale vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, ingaand op 1 maart 2020.
Er wordt een beheerscomité opgericht. Door elke gemeenteraad wordt een lid van het college
van burgemeester en schepenen afgevaardigd (per definitie de bevoegde schepen voor DKO),
alsmede een vervangend lid aangewezen onder de gemeenteraadsleden, de burgemeester
en de schepenen met hetzelfde mandaat ingeval van afwezigheid van het effectief lid.
Alle verdere praktische en juridische bepalingen, modaliteiten en voorwaarden staan in de
bijgevoegde overeenkomst met statutaire draagkracht betreffende de IV Academie Regio
Tienen.

De huidige overeenkomsten met de gemeenten Kortenaken, Boutersem, Hoegaarden,
Lubbeek, Glabbeek en Tielt-Winge met betrekking tot de op hun grondgebied opgerichte
vestigingsplaatsen, worden opgeheven.
In het beheerscomité van de Interlokale Vereniging ‘Academie Regio Tienen’ dient een
afgevaardigde namens Kortenaken opgenomen te worden;
Gelet op de voordracht van Niels Willems, met als plaatsvervanger Griet Vandewijngaerden;
Overgaande tot geheime stemming;
Er worden 17 stembrieven aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de
twee jongste raadsleden mevrouw Laura Schurmans en de heer Niels Willems;

De uitslag is als volgt:
Niels Willems (effectieve):
Ja: 17
Neen:
Griet Vandewijngaerden (plaatsvervanger):
Ja: 17
Neen:

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur
Decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs van 9 maart 2018
Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1: De vorige overeenkomst tussen het schoolbestuur en het gemeentebestuur van
Kortenaken met betrekking tot het filiaal Kortenaken wordt met ingang van 1 maart 2020
opgeheven.
Art. 2: De overeenkomst zoals gevoegd in bijlage, betreffende de oprichting van de Interlokale
Vereniging ‘Academie Regio Tienen’, die ingaat op 1 maart 2020, wordt goedgekeurd onder
voorbehoud van goedkeuring door alle deelnemende gemeenten.
Art. 3: De burgemeester en de algemeen directeur worden gemachtigd de overeenkomst,
waarvan sprake in artikel 2, te ondertekenen.
Art. 4: De heer Niels Willems, schepen met als bevoegdheid deeltijds kunstonderwijs, als
effectief lid, en Mevrouw Griet Vandewijngaerden, als plaatsvervangend lid, worden
gemachtigd zitting te nemen in het beheerscomité van de Interlokale Vereniging ‘Academie
Regio Tienen’.
goedgekeurd
Schepen Willems licht toe dat ART sterk gegroeid is de voorbije jaren en nu in totaal al 3 000
lln. telt. Het is wenselijk om een uniform beleid te hebben en dus met alle gemeenten dezelfde
overeenkomst
te
maken.
De kosten van de leraars beeldende kunst zullen voortaan gedragen worden door ART. Wij
zullen wel moeten instaan voor het directeursloon. Er is een raming van de kosten gemaakt.
Gelet op het feit dat wij al over voldoende uitrusting beschikken en bovendien in de toekomst
beroep zullen kunnen doen op de raamovereenkomst van ART, zitten we goed qua budget en
zullen de kosten op hetzelfde niveau blijven. Bovendien valt hier de administratieve last van
de inschrijvingen weg.

Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

FINANCIËN
7) KANA: advies jaarrekening 2019
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils *** Betrokken schepen:
Feitelijke context
Op 30/01/2020 werd de jaarrekening 2019 met zijn toelichting van Kerkfabriek Kana
ontvangen. In deze jaarrekening komt over de periode 01/01/2019-31/12/2019 een
exploitatieoverschot (N) van 39.476,01 EUR tot uiting, dit na verrekening van de
exploitatietoelage, uitgekeerd door gemeente Kortenaken van 75.563,68 EUR (zie extra
toelichting penningmeester). Er is een tekort op de investeringen van 0,52 EUR (na
verrekening overschot van 42.289,20 EUR uit 2018). Op de lopende rekening staat 39.475,49
EUR (kastoestand). Op de patrimoniumrekening staat 297.517,04 EUR. Alles samen heeft
Kerkfabriek Kana Kortenaken een vermogen van 336.992,53 EUR.
Het beleidsdocument alsook de toelichting zijn in bijlage terug te vinden.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 (eredienstendecreet) betreffende de materiële organisatie
en werking van de erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 2, 45 - 55;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en de centrale besturen van de
erkende erediensten, gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2008
en van 14 december 2012;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst.
Financiële aspecten
Kostprijs: Beschikbaar budget: BESLUIT
Art. 1. De jaarrekening 2019 van Kerkfabriek Kana wordt gunstig geadviseerd.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
8) Belastingreglement masten en pylonen
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Het belastingreglement op masten en pylonen aanslagjaar 2020-2025 wordt in bijlage gevoegd
voor goedkeuring.
Er wordt een gewijzigd ontwerp voorgelegd meer bepaald wat betreft de motivering voor de
vrijstellingen.
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
De burgemeester licht toe dat - n.a.v. een procedure - onze raadsman ons heeft aangeraden
om
de
motivering
inzake
vrijstellingen
te
verfijnen.
De vrijstellingen betreffen groene stroom en sport- en recreatieterreinen.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SOCIALE DIENST
9) Retributiereglement IBO Kieke-Boe 2020-2025
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Gigi Heusdens

Bevoegd schepen: Griet Vandewijngaerden

Feitelijke context
Overwegende dat een voorstel wordt gedaan tot herziening van het retributiereglement IBO
Kiekeboe, mede n.a.v. invoering van de nieuwe inschrijvingstool.
Voorstel:
1. De ouderbijdrage per begonnen halfuur voor voor- en naschoolse opvang bedraagt
€ 1,0 met inbegrip van een drankje + tussendoortje naar keuze (fruit, yoghurt, droge
koek, rozijntjes, fruitkaasje)
Huidig bedrag : 0,81 euro
2. De ouderbijdrage op schoolvrije en vakantiedagen is afhankelijk van de
verblijfsduur
-

€ 4,0 voor een verblijf minder dan 3 uur inclusief een drankje en een tussendoortje
Huidig bedrag : 3,04 euro

-

€ 6,0 voor een verblijf tussen 3 uur en 6 uur inclusief een drankje en een
tussendoortje
Huidig bedrag : 4,57 euro
€ 10 voor een verblijf langer dan 6 uur inclusief een drankje en een tussendoortje
Huidig bedrag : 9,06 euro

N.B. Tot op heden werden drankjes (aan € 0,50) en tussendoortjes (aan € 0,30) apart gefactureerd. Op
voorstel van het LOK werd beslist om de tarieven iets op te trekken met inbegrip van een drankje en
een tussendoortje om zo een gelijkheidsbeginsel te creëren en geen onderscheid meer te maken tussen
de kinderen. Elk kind heeft voortaan recht op een drankje en een tussendoortje Met deze maatregel
proberen we tevens aandacht te hebben voor een gezond voedingsbeleid. Desondanks wij enkel
gezonde drankjes en tussendoortjes aanbieden brengen sommige kinderen van thuis uit toch nog
ongezonde dingen mee. Met deze maatregel heeft ieder kind recht op een gezond drankje en gezond
tussendoortje (fruit, yoghurt, rozijntjes, fruitkaasjes en droge koeken).

3. Op woensdagnamiddag geldt het tarief voor opvang op schoolvrije dagen
4. Kinderen uit hetzelfde gezin krijgen bij gelijktijdige aanwezigheid 25% korting
5. Gezinnen kunnen een aanvraag voor sociaal tarief indienen welk 50 % bedraagt
van het geldende tarief. Het sociaal tarief is cumuleerbaar met de 25 % korting voor
gelijktijdige aanwezigheid van kinderen uit hetzelfde gezin.
Sociaal tarief kan aangevraagd worden indien de ouders een aanvraag doen bij de
verantwoordelijke. Je bezorgt een recent bewijs van inkomsten + het laatste aanslagbiljet
van de belastingen.
De verantwoordelijke zal je van de beslissing op de hoogte brengen. De toekenning van
het sociaal tarief wordt jaarlijks herzien. Je dient elke wijziging van je financiële situatie
en/of veranderde situatie uit het bevolkingsregister en/of je sociaal statuut
te melden aan de verantwoordelijke.
6. Indien het sociaal tarief voor bepaalde ouders/gezinnen financieel nog niet
haalbaar is kan men het OCMW tarief hanteren welk 75 % bedraagt van het
geldende tarief en toegekend wordt op basis van een sociaal onderzoek.
Voorwaarden :
 Verslag sociaal onderzoek inhoudende:
o
o
o

Beoordeling op basis van de financiële situatie van de ouder(s)
Bepaling van het bedrag van de vermindering
Bepaling vanaf wanneer de ouder vermindering krijgt. Het nieuwe tarief kan
retroactief worden toegekend (maximum 6 maanden vanaf de eerste dag van
de maand waarin de beslissing wordt genomen).

Het sociaal onderzoek wordt gevoerd door de verantwoordelijke van de opvangvoorziening.
Zij maakt een sociaal verslag op en legt dit voor aan het Bijzonder Comité van de Sociale
Dienst.
Aanpassing ouderbijdragen
De ouderbijdragen worden verhoogd met de procentuele stijging van het indexcijfer, tussen 1
juni van het lopende kalenderjaar en 1 juni van het vorige kalenderjaar, van zodra de
gecumuleerde stijging resulteert in een verhoging van minstens 12 cent op het minimale
basisbedrag.
Boeteclausules
Als je kind afwezig is op een gereserveerd moment wordt per afwijking in de opvangregeling
een bedrag aangerekend.

Voor elke afwezigheid waarvoor niet verwittigd werd (via mail of een schriftelijk bewijs) of geen
doktersattest voorgelegd kan worden, wordt het bedrag van de ingeschreven uren
aangerekend.
Gereserveerde opvang = een reservatie voor een vakantieperiode of schoolvrije dag.
 Tijdens de schoolvakanties dient men de dagen waarvoor men inschrijft ook effectief
te betalen. Inschrijven na wettelijke inschrijvingsdatum kan nog indien ouders hun
uurrooster pas laattijdig krijgen toegekend. In dit geval is een attest van de werkgever
vereist. In geval van hoogdringendheid kan men ook nog inschrijven na wettelijke
inschrijvingsdatum (hospitalisatie, ziekte, begrafenis,..). Een attest is steeds vereist.
Annuleren is tevens enkel mogelijk ingeval van hoogdringendheid. Ook hier is een
attest vereist.
 Bij laattijdige afhaling van uw kind(eren) na 19u00 ’s avonds wordt er 5 euro per
begonnen halfuur per kind aangerekend.
 inningskosten bij wanbetaling
Volgende zaken zijn niet inbegrepen in de kostprijs :
 de kosten verbonden aan een uitstap
 dieetvoeding of andere voeding met een etiket
 reservekledij : boven en onderkleding
 luiers
 zonnebescherming (hoedje, zonnecrème,…) in de zomer
Alle wijzigingen zullen tevens worden aangepast in het H.H.R. artikel 3 paragraaf 1

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist het nieuwe retributiereglement voor IBO Kiekeboe 20202025 goed te keuren.
Goedgekeurd
Op het lokaal overleg kinderopvang werd gevraagd om iets te doen rond kinderarmoede en
om te bekomen dat er in de BKO geen onderscheid wordt gemaakt tussen de kinderen.
Schepen Vandewijngaerden licht toe dat - om hieraan tegemoet te komen - het reglement
wordt aangepast. Zo willen we afstappen van een aparte ouderbijdrage en een aanrekening
voor een tussendoortje en drank. Er is voor gekozen om dit te doen op het moment dat ook
wordt overgeschakeld naar een nieuwe inschrijvingstool.
Naar de ouders toe wordt dit niet duurder omdat nu in de ouderbijdrage ook de bijdrage voor
drank en een tussendoortje zit. Door de integratie van alles in 1 ouderbijdrage, is het bovendien
zo dat alles nu fiscaal aftrekbaar wordt (dus ook de bijdrage voor drank en het tussendoortje,
wat in het verleden niet het geval was).
De nieuwe regeling gaat in vanaf 1 april.

Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
10) Retributiereglement lentefeest senioren 2020
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Tina Luyckx

Bevoegd schepen: Michel Vander Velpen

Feitelijke context
Het retributiereglement op het lentefeest voor senioren aanslagjaar 2020 wordt in bijlage
gevoegd voor goedkeuring.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutel: 70100020/071000
BESLUIT
Artikel. 1. De gemeenteraad beslist het retributiereglement op het lentefeest voor senioren
aanslagjaar 2020 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Michel Vander Velpen licht toe dat het lentefeest doorgaat op 22 maart. In de bijdrage is
voorzien een maaltijd en de muzikale namiddag.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

11) Vragen.
goedgekeurd
Raadslid Vlayen informeert naar de KMO-zone. Schepen Willems licht toe dat de rondvraag
inzake de noden weinig geïnteresseerden heeft opgeleverd. De actualisatie van de behoefte
werd voorgelegd aan het Vlaams gewest en de provincie. Gelet op de beperkte vraag en de
locatie (hun voorkeur gaat uit naar de site in Kortenaken), hebben zij aangekondigd dat zij een
negatief advies geven hieromtrent en desgevallend schorsend zullen optreden. Het bestuur
heeft dan ook niet de intentie om hiermee verder te gaan. Raadslid Vlayen merkt op dat dit
intussen wel al veel geld heeft gekost. Schepen Willems bevestigt dit, maar stelt wel dat met
de gemaakte kosten ook wel de regularisatie van zonevreemde bedrijven is gebeurd. Raadslid
Vlayen vindt het jammer dat deze stand van zaken niet werd meegedeeld op de voorstelling
van de meerjarenplanning, terwijl daar toch heel wat ondernemers aanwezig waren.
Raadslid Alles vindt dat in het nieuwe infoblad de verenigingen aan de kant worden geschoven
omdat heel wat activiteiten er niet in staan. Schepen Mollu verwijst naar een mail van
02/09/2019 waarin het systeem aan de verenigingen werd uitgelegd nl. ze moeten hun
activiteiten ingeven in de Uit-databank en dan stroomt dit automatisch door naar het infoblad.
Wie hierbij hulp nodig had, kon dit vragen bij de gemeentelijke diensten. Raadslid Alles stelt
dat vele verenigingen dit niet wisten en dit is ook bevestigd op de seniorenraad. Raadslid

Francen meent dat de gemeente dit perfect zelf kan opnemen in het infoblad, omdat wij alle
reservaties kennen van de zalen. Schepen Mollu repliceert dat in het verleden zo fouten zijn
geslopen in het infoblad en dat willen we vermijden. Raadslid Veulemans merkt op dat
bepaalde activiteiten bv van maart wel in het infoblad stonden van december, maar nu niet
meer waren opgenomen. Raadslid Schoeters sluit hierbij aan: de activiteit zou moeten
verschijnen tot de datum dat ze plaats vindt. Raadslid Schurmans stelt dat dit systeem gratis
reclame betekent voor de verenigingen; zij moeten enkel het nodige doen om de activiteit in
te schrijven in de UIT-databank. Inzake het infoblad merkt raadslid Alles op dat de druk kleiner
is dan de vroegere plusserspost; op de seniorenraad werd dit ook opgemerkt. Bovendien staat
alles door mekaar: kunnen de blz. van de senioren niet gebundeld worden (bv. achteraan)?
Schepen Mollu stelt dat het net de bedoeling was om 1 globaal blad uit te brengen en alles te
mengen. Raadslid Vlayen tenslotte stelt dat de agenda onoverzichtelijk is. Schepen
Vandewijngaerden deelt mee dat er op volgende week een evaluatievergadering plaats vindt
en
dat
al
deze
punten
zullen
worden
meegenomen.
Raadslid Francen merkt de verslechterende toestand op van de Neerlintersesteenweg.
Schepen Mollu zegt dat info werd opgevraagd bij de divesre partijen. Hij zal volgende
gemeenteraad
de
stand
van
zaken
geven.
Raadslid Francen kaart de waterproblematiek aan van de Velpe. Nu was er overstroming,
maar de Velpe staat eigenlijk constant te hoog. Schepen Mollu zegt dat er contact is geweest
met de VMM; er is maximale doorstroming voorzien. Raadslid Francen zegt dat dit het
probleem niet is, maar wel de constante te hoge waterstand. De burgemeester sluit hierbij aan
en verwijst ook naar de problemen in de Lindestraat, Pottelberg en Heidebos. Het is onduidelijk
of en hoe dit kan opgelost worden. Raadslid Francen stelt dat een bekken moet aangelegd
worden. De locatie is echter moeilijk te bepalen. De burgemeester zegt dat dit zeker zal
bekeken worden, mede in functie van het hemelwaterplan. Raadslid Vlayen vraagt om de
bespreking rond dit thema af te ronden, gelet op de beperkte interesse van de jongere leden
van het schepencollege.
Raadslid Alles deelt mee dat in Bergendal en Den Berg resp. 10 en 7 tafels stuk zijn. Deze
stonden achteraan opgeborgen zodat dit niet zou worden opgemerkt. Na een activiteit zou er
meer controle moeten gebeuren om dit te vermijden. Raadslid Alles verwijst naar vroegere
gebeurtenissen (bv. boerenbal). De burgemeester sluit hierbij aan. Verenigingen die de zaal
vuil achter laten worden beboet; bij herhaling wordt hen de mogelijkheid ontzegd om in de
toekomst nog te huren. Dit is recent zo toegepast bij een carnavalsvereniging.

Voor de notulen,
De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Dominique Hayen

Kim Vandepoel

