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Notulen van donderdag, 23 april 2020
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OPENBARE ZITTING
STANDAARDPUNTEN
SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
De notulen van vorige zitting datum van donderdag, 27 februari 2020 worden goedgekeurd.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

2) Aanpassing rechtspositieregeling gemeente- en OCMW-personeel
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Volgende artikels werden aangepast op basis van het verslag van het overleg- en
onderhandelingscomité van 15 januari 2020 en het overleg per mail op 19 februari 2020:
Rechtspositieregeling:
•
•

Artikel 29 bis;
Artikel 29 quater;

•
•
•

Artikel 198;
Artikel 299;
Bijlage 2.

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
De rechtspositieregeling van het gemeente- en OCMW-personeel
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist akkoord te gaan met de voorgestelde aanpassingen aan
de rechtspositieregeling van het gemeente- en OCMW-personeel.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

3) Aanpassing arbeidsreglement
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Volgende artikels werden aangepast op basis van het verslag van het overleg- en
onderhandelingscomité van 15 januari 2020:
Arbeidsreglement:
•
•
•

Artikel 9, laatste alinea;
Artikel 25, 3°;
Bijlage 12
 Artikel 3;
 Artikel 4;
 Artikel 5;
 Artikel 12;
 Artikel 14.

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Het arbeidsreglement van toepassing op het gemeente- en OCMW-personeel
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist akkoord te gaan met de voorgestelde aanpassingen aan
het arbeidsreglement van het gemeente- en OCMW-personeel.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

BURGERZAKEN
4) Aanpassing artikel 3 huishoudelijk reglement op de gemeentelijke
begraafplaatsen d.d. 23 september 2008.
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo

Bevoegd schepen: Griet Vandewijngaerden

Feitelijke context
Gelet op de maatschappelijke evolutie inzake de wijze van lijkbezorging enerzijds waardoor
het aantal crematies stijgt en de crematoria worden overbevraagd. Hierdoor geven de
begrafenisondernemers aan dat het moeilijk is om begravingen op zaterdag uit te voeren voor
14 uur zoals tot op heden werd bepaald door artikel 3 van het huishoudelijk reglement op de
gemeentelijke begraafplaatsen;
Gelet op het feit dat we de overuren van het technisch personeel binnen de perken wensen te
houden;
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 meer bepaald artikel 56, met
latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, met latere
wijzigingen;
Gelet op de politieverordening op de gemeentelijke begraafplaatsen goedgekeurd door de
gemeenteraad in de zitting van 23 september 2008 meer bepaald artikel 4 en 5;
Gelet op het huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen goedgekeurd door
de gemeenteraad in de zitting van 23 september 2008, meer bepaald artikel 3, met latere
wijzigingen;

Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist dat het besluit van de gemeenteraad van 23 september
2008, houdende ‘Huishoudelijk Reglement van de Begraafplaatsen’ onder artikel 3 wordt
aangepast door een aanpassing van de tekst voor wat betreft het tijdstip van de
teraardebestellingen. De nieuwe tekst van art 3 luidt als volgt:
“[…]
Artikel 3
De teraardebestelling van stoffelijke overschotten is mogelijk op de werkdagen van 9.00 uur
tot 15.30 uur en op zaterdagen van 9.00 tot 15.30 uur. De teraardebestelling van stoffelijke
overschotten is niet mogelijk op zon- en feestdagen.
Begrafenissen op zaterdag worden enkel toegestaan voor zover het beschikbare personeel
en materiaal het mogelijk maakt.
Er moet vooraf een toelating tot begraven bekomen zijn van het gemeentebestuur. De toelating
tot begraven is ook voor een doodgeboren of levenloos kind vereist. Voor de plaats en het

tijdstip moeten de betrokkenen zich schikken naar de beslissingen van de burgemeester of
zijn aangestelde;”

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU
5) Advies
omgevingsvergunning
Doddelbergstraat

regularisatie

aanleg

fietspad

Betrokkenen
Dossierbeheerder: Stefke Bellen

Bevoegd schepen: Kristof Mollu

Feitelijke context
Op 21/11/2019 ontving het college een omgevingsvergunningsaanvraag voor de aanleg van
een fietspad te Doddelbergstraat, 3472 Kortenaken. Gezien de aanleg van een fietspad valt
onder de zaak der wegen komt het de gemeenteraad toe om hierover eveneens een advies te
verlenen.
Advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar op dit punt in de aanvraag alsook de
plannenset in bijlage.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op art. 32 § 6 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning:
Een vergunning voor aanvragen met aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van
een gemeenteweg kan pas verleend worden na goedkeuring over de aanleg, wijziging,
verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg door de gemeenteraad overeenkomstig
artikel 31.
Als de gemeenteraad de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing niet heeft
goedgekeurd, dan wordt de omgevingsvergunning geweigerd.

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist de aanleg van het fietspad goed te keuren mits volgende
bedenkingen:
Men stelt vast dat de aanvraag strijdig is met het gemeentelijk mobiliteitsplan en het
vademecum fietsvoorzieningen betreffende de maatvoering. Het vademecum
fietsvoorzieningen is een aanzet dat bij subsidiemogelijkheden gevolgd moet worden om in
aanmerking te komen voor subsidies. Voor dit project kon er echter geen gebruik gemaakt
worden van Vlaamse subsidies maar er is zoveel als mogelijk rekening gehouden met het
vademecum fietsvoorzieningen. Bovendien is de aanleg van het fietspad zowel naar
materiaalgebruik als naar maatvoering volledig naar analogie met het reeds eerder
aangelegde fietspad aan de overzijde.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

6) Advies omgevingsvergunning wegenis KWZI Kersbeek-Miskom
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Stefke Bellen

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Op 10/02/2020 ontving het college een adviesvraag in het kader van de aanvraag tot
omgevingsvergunning
voor
de
bouw
van
KWZI
Kersbeek-Miskom
te
Tiensestraat/Bauwelstraat, 3470 Kortenaken. In het project bevindt zich eveneens de aanleg
van een nieuw stuk wegenis. Bijgevolg komt het de gemeenteraad toe om m.b.t. deze wegenis
eveneens een advies te verlenen.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op art. 32 § 6 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning:
Een vergunning voor aanvragen met aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van
een gemeenteweg kan pas verleend worden na goedkeuring over de aanleg, wijziging,
verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg door de gemeenteraad overeenkomstig
artikel 31.
Als de gemeenteraad de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing niet heeft
goedgekeurd, dan wordt de omgevingsvergunning geweigerd.

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist de aanleg van de wegenis goed te keuren.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

TECHNISCHE DIENST / OPENBARE WERKEN
7) Aankoop van een graaf/laad-combinatie - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dirk Appeltants

Bevoegd schepen: Kristof Mollu

Feitelijke context
In het kader van de opdracht “Aankoop van een graaf/laad-combinatie” werd een bestek met
nr. 2020-005 opgesteld door de Cel Overheidsopdrachten.
Overwegende dat de huidige graaf/laad-combinaties dateren van 1994 (JCB - HCF 794) en
2011 (Terex - BPY 766) en geregeld in panne staan.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 99.173,55 excl. btw of € 120.000,00 incl.
21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Juridisch kader
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

de

uitdrukkelijke

motiveringsplicht

van

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Financiële aspecten
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode
24300000/068000-INFRA-2020-Mat-03 (actieplan AP41204) (actie AC4120403) en de
financiering gebeurt met eigen middelen.
De financieel directeur heeft op woensdag, 04 maart 2020 het visum verleend.
BESLUIT
Art. 1. Het bestek met nr. 2020-005 en de raming voor de opdracht “Aankoop van een
graaf/laad-combinatie”, opgesteld door de Cel Overheidsopdrachten worden goedgekeurd. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten. De raming bedraagt € 99.173,55 excl. btw of € 120.000,00 incl. 21%
btw.
Art. 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Art. 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op
budgetcode 24300000/068000-INFRA-2020-Mat-03 (actieplan AP41204) (actie AC4120403).
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

8) Collector Velpe Kersbeek - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dirk Appeltants

Bevoegd schepen: Kristof Mollu

Feitelijke context
Gelet op het samenwerkingsakkoord tussen de aanbestedende overheden, gesloten op
27 september 2015;
Gelet op het besluit van onze organisatie van 24 september 2015 betreffende de gunning van
de ontwerpopdracht voor de opdracht “Collector Velpe Kersbeek” aan Sweco Belgium NV,
Arenbergstraat 13 bus 1 te 1000 Brussel;
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. BB projectnr. 21.058
werd opgesteld door de ontwerper, Sweco Belgium NV, Arenbergstraat 13 bus 1 te 1000
Brussel;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht in het aandeel van gemeente Kortenaken
wordt geraamd op € 1.421.476,91 excl. btw of € 1.719.987,06 incl. 21% btw;
Overwegende dat het aandeel voor deze opdracht in het aandeel van bouwheer Aquafin wordt
geraamd op € 6.126.153,74 excl. btw;
De totale raming van de werken bedraagt bijgevolg € 7.846.140,80 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare
procedure;
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikels 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en
met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op 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;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Financiële aspecten
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht (aandeel van Kortenaken) voorzien is in de
budgetten van 2021 en 2022;

De financieel directeur heeft op woensdag, 04 maart 2020 het visum verleend.
BESLUIT
Art. 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. BB projectnr. 21.058 en de raming
voor de opdracht “Collector Velpe Kersbeek”, opgesteld door de ontwerper, Sweco Belgium
NV, Arenbergstraat 13 bus 1 te 1000 Brussel.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
De raming in het aandeel van gemeente Kortenaken bedraagt € 1.421.476,91 excl. btw of
€ 1.719.987,06 incl. 21% btw.
De raming in het aandeel van bouwheer Aquafin bedraagt € 6.126.153,74 excl. btw.
De totale raming van de werken is € 7.846.140,80 incl. 21% btw.
Art. 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Art. 3. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
niveau.
Art. 4. De uitgave voor deze opdracht (aandeel van Kortenaken) is voorzien in de budgetten
van 2021 en 2022.
goedgekeurd
Schepen Mollu geeft aan de op vraag van Aquafin (ons overgemaakt op 22/04/2020 – 16u40)
onderstaande
wordt
toegevoegd
in
het
bestek:
COVID
19-pandemie
Ter verduidelijking deelt Aquafin U het volgende mee: het bestek voor dit project houdt geen
rekening met de beschermingsmaatregelen tegen de verdere verspreiding van de COVID 19pandemie. Tussen publicatie en start van de werken zullen de beschermingsmaatregelen
ongetwijfeld aangepast zijn. Hoe die maatregelen er dan zullen uitzien is vandaag niet in te
schatten. Wij vragen u dan ook uw inschrijvingsprijs te bepalen alsof er geen
beschermingsmaatregelen
van
toepassing
zouden
zijn.
Het voorgaande betekent niet dat Aquafin geen rekening wil houden met de voorgeschreven
beschermingsmaatregelen, in tegendeel. Wanneer dit project in uitvoering gaat, zal, samen
met de laagste regelmatige inschrijver, bepaald worden of er (nog) beschermingsmaatregelen
moeten genomen worden en eventueel welke dat dan wel zijn. De mogelijke impact van
eventuele maatregelen, zal op dat ogenblik beoordeeld worden. Deze beoordeling zal steeds
gebeuren binnen wat de wetgeving overheidsopdrachten en/of een globale door de overheden
vooropgestelde regeling voorziet.”
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

9) Oppersen van betonvakken in Kortenaken en Geetbets tijdens 2020 en 2021
- Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dirk Appeltants
Feitelijke context

Bevoegd schepen: Kristof Mollu

In het kader van de opdracht “Oppersen van betonvakken in Kortenaken en Geetbets tijdens
2020 en 2021” werd een bestek met nr. 2020-006 opgesteld door de Cel Overheidsopdrachten
van gemeente Kortenaken.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 184.050,00 excl. btw of € 222.700,50 incl.
21% btw.
Zijnde: - voor Geetbets: totaal voor 2 jaar: ca. 60.000,00 € excl. BTW
-voor Kortenaken: totaal voor 2 jaar: ca. 124.000,00 € excl. BTW
De opdracht zal worden afgesloten voor de dienstjaren 2020 en 2021.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over
de exact benodigde hoeveelheden.
Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat Gemeente Kortenaken
de procedure zal voeren en in naam van Gemeente Geetbets bij de gunning van de opdracht
zal optreden.
Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve
vereenvoudiging.
Juridisch kader
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

de

uitdrukkelijke

motiveringsplicht

van

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, §1, 2° (het
geraamde bedrag excl. btw overschrijdt de drempel van € 750.000,00 niet), en meer bepaald
artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening
van meerdere aanbesteders toelaat en artikel 43.
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.
Financiële aspecten
De uitgave voor deze opdracht is voor gemeente Kortenaken voorzien in het
investeringsbudget van 2020, op budgetcode 22400000/020000-INFRA-2020-Wegen-11

(actieplan AP41303) (actie AC4130303) en in het budget van volgend jaar en de financiering
gebeurt met eigen middelen.
De uitgave voor deze opdracht is voor gemeente Geetbets voorzien in het investeringsbudget
van 2020, op budgetcode 22400000/020000-INFRA-2020-Wegen-11 (actieplan AP41303)
(actie AC4130303) en in het budget van volgend jaar en de financiering gebeurt met eigen
middelen
BESLUIT
Art. 1. Het bestek met nr. 2020-006 en de raming voor de opdracht “Oppersen van
betonvakken in Kortenaken en Geetbets tijdens 2020 en 2021”, opgesteld door de Cel
Overheidsopdrachten van gemeente Kortenaken worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en
diensten. De raming bedraagt € 184.050,00 excl. btw of € 222.700,50 incl. 21% btw.
Art. 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Art. 3. Gemeente Kortenaken wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van
Gemeente Geetbets bij de gunning van de opdracht op te treden.
Art. 4. In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend
bestuur mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de
opdracht.
Art. 5. Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen.
Art. 6. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal
niveau.
Art. 7. De uitgave voor deze opdracht voor gemeente Kortenaken is voorzien in het
investeringsbudget van 2020, op budgetcode 22400000/020000-INFRA-2020-Wegen-11
(actieplan AP41303) (actie AC4130303) en in het budget van volgend jaar.
Art. 8. De uitgave voor deze opdracht voor gemeente Geetbets is voorzien in het
investeringsbudget van 2020, op budgetcode 22400000/020000-INFRA-2020-Wegen-11
(actieplan AP41303) (actie AC4130303) en in het budget van volgend jaar.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
10) Instappen in project Ecowerf inzake papiercontainers
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Griet Vandewijngaerden

Feitelijke context
Overwegende dat momenteel het papier en karton huis-aan-huis wordt ingezameld door
EcoWerf.
Overwegende dat de gemeente reeds met het DifTar systeem werkt voor de ophaling van het
restafval en de gft-fractie.

Overwegende dat het proefproject te Bertem succesvol is. In Bertem wordt reeds meerdere
jaren op succesvolle wijze het papier en karton in minicontainers ingezameld.
Overwegende dat de belangrijkste redenen om de inzameling te wijzigen volgende zaken zijn:
-

Betere dienstverlening

-

Verbetering van de ergonomie van de laders

-

Waai- en zwerfvuil voorkomen

-

Uniform inzamelsysteem

Overwegende dat er een werkgroep werd opgericht met vertegenwoordigers van 14
gemeenten. Het resultaat van de werkgroep is het voorgesteld scenario inclusief kostenmodel.
Uit het kostenmodel blijkt dat:
-

De containerkost wordt begroot op € 6,15 per aansluitpunt en per jaar
De meerkost voor inzameling via minicontainers per aansluitpunt wordt begroot op
€ 1,91
Er een huurprijs per papiercontainer van € 10/jaar wordt voorgesteld voor alle
containertypes

Gelet op de goedkeuring van de raad van bestuur die het voorgestelde model goedkeurde
tijdens haar zitting van 9.10.2019.
Gelet op het schrijven van EcoWerf van 29.10.2019 om vanaf 2021 papier en karton met
behulp van containers te gaan inzamelen
Overwegende dat EcoWerf wenst te weten of de gemeente aan dit project wenst deel te nemen
en wanneer de gemeente wilt starten.
Gelet op de bevraging die in de gemeente werd gehouden omtrent dit onderwerp.
Op 01/04 eindigde de bevraging i.v.m. de papier/kartoncontainer. 500 willekeurige inwoners
kregen een brief met de uitleg over het project en een antwoordkaart om hun mening kenbaar
te maken. De mogelijke antwoorden waren:
o Ja, ik ben voorstander van de inzameling van papier en karton in een container.
o Nee, ik wens niet in te stappen in dit project.
o Ja, de container mag er komen maar zelf maak ik liever gebruik van het containerpark
Maar liefst 250 (50%) ontvangers bezorgden ons een antwoord.

Resultaat

Opmerkingen
-

Graag zelfstandige extra container, meer papier
Is container 240l wel groot genoeg?
Zijn er andere maten en wat is de huurprijs dan?
Is maandelijkse ophaling voldoende
Welk bedrag komt erbij als 10 euro ingeburgerd is?
Appartementsgebouwen gezamelijke container?
Als alles er niet ingaat? Mag het er dan naast

Op voorstel van het college

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad wenst deel te nemen aan het project ‘inzameling van papier en
karton in minicontainers’ zoals voorgesteld wordt door EcoWerf en dit vanaf 2021.
Artikel 2. EcoWerf wordt van deze beslissing in kennis gesteld
goedgekeurd
Raadslid Paul Francen stelt dat hij persoonlijk te vinden is voor dit systeem maar enige
duidelijkheid is hier wel vereist nl. 240 l container op wielen: Wat als verpakkingskarton te
groot is voor deze container, mag het ook langs de container gezet worden? Raadslid Francen
geeft ook aan dat de kost voor de burger vandaag €10/jaar is; deze prijs zou niet mogen
verhogen gedurende 15j! Ook mogen er geen andere bijkomende kosten gecreëerd worden.
Schepen Vandewijngaerden licht toe dat de keuze voor een standaard 240 liter container juist
is gedaan om daar zoveel als mogelijk karton in kwijt te geraken. Grotere stukken karton die
langs de container worden gezet kunnen niet meegenomen worden.
De nieuwe
ophaalwagens zullen werken met een oplaadsysteem zoals voor gft en huisvuil, grotere
stukken karton passen daar niet in en kunnen er dus ook niet ingegooid worden. Grotere
stukken karton kunnen gratis naar het recyclagepark worden gebracht of kunnen worden

versneden zodat ze in de container passen. Wat betreft de kostprijs: het zijn al de vennoten
van Ecowerf die samen de prijs bepalen. Als gemeentebestuur kunnen wij nu ons enkel
engageren om deze legislatuur het bedrag op maximum 10 euro per jaar te behouden en
zullen dit engagement ook aangaan.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

11) Intergemeentelijke preventiewerking - samenwerkingsovereenkomst
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Michel Vander Velpen

Feitelijke context
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 23.01.2020 inzake de instemming met het
opstarten van een intergemeentelijke samenwerking preventie tussen de gemeente Geetbets,
de gemeente Kortenaken, de stad Landen, de gemeente Linter en de stad Zoutleeuw. Het
beheer van de IPW wordt gedelegeerd aan Logo Oost-Brabant. Logo Oost-Brabant dient in
naam van alle gemeenten de engagementsaanvraag in. Dit engagement loopt van 2020 tot
2025. Via de samenwerking wordt een lokaal preventief gezondheidsbeleid georganiseerd en
uitgevoerd dan aan de voorwaarden voldoet.
De gemeente staat in voor de co-financiering van de IPW die ten minste event groot is als de
subsidie vanuit de Vlaamse overheid voor de lokale preventiewerking.
Voor de gemeente Geetbets wordt de jaarlijks bijdrage geraamd op 3.570 euro.
Voor de gemeente Kortenaken wordt de jaarlijkse bijdrage geraamd op 3.750 euro.
Voor de stad Landen wordt de jaarlijkse bijdrage geraamd op 4.450 euro.
Voor de gemeente Linter wordt de jaarlijkse bijdrage geraamd op 3.650 euro.
Voor de stad Zoutleeuw wordt de jaarlijkse bijdrage geraamd op 3.780 euro.
De gemeentelijke financiering en de bijkomende subsidies zullen aangewend worden om
personeel in te zetten dat beschikt over voldoende competenties voor de lokale
preventiewerking.
Overwegende dat LOGO Oost-Brabant een aanwervingsprocedure opstartte. Op 12 en 13
maart hebben sollicitatiegesprekken plaatsgevonden. Als beste kandidaat kwam Wouter
Buelens naar voren. Hij werkt op zelfstandige basis als BOV-coach en heeft momenteel nog
een deeltijdse betrekking bij de Sportoase. Zijn CV is bijgevoegd.
In samenspraak met de huidige werkgever is er afgesproken dat betrokkene vanaf 27/4 als
Intergemeentelijke Preventiewerker zal beginnen. Zijn indiensttredingsdatum is niet afhankelijk
gemaakt van de Corona-crisis. Mochten de huidige maatregelen nog van kracht zijn, wordt er
begonnen met telewerk; betrokkene heeft toch inwerkingstijd nodig en dit kan ook van thuis
uit.
Subsidies & begroting: Logo Oost-Brabant verwacht in april een subsidie van € 14.452,63
(75% van de maximale subsidie van € 19.270,17) van het Agentschap Zorg en Gezondheid te
zullen ontvangen.
De besturen zullen in juli een factuur ontvangen over de resterende bedragen (voor het
werkingsjaar 2020). Als bijlage ook de begroting voor 2020.

Samenwerkingsovereenkomst: Logo Oost-Brabant heeft intussen een voorstel van een
samenwerkingsovereenkomst tussen het Logo en de deelnemende gemeenten opgesteld. Zie
bijlage. Hier wordt de goedkeuring van gevraagd.

Juridisch kader
Gelet op het preventiedecreet van 21 november 2003 en latere wijzigingen.
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van
de gemeenten, de provincies, en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25 juni
2010 en latere wijzigingen
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
Gelet op het decreet Lokaal sociaal beleid van 9 februari 2018 en latere wijzigingen.
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad gaat over tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst
met Logo Oost-Brabant inzake preventiewerking. De tekst van deze overeenkomst maakt
integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 2. Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan Logo Oost-Brabant en aan de andere
deelnemende besturen.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

12) Mandateren vertegenwoordiger Riobra - algemene vergadering 2020.
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 1 april 2020 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van
Riobra die op 22 juni 2020 plaatsheeft in “het Fluvius-gebouw te 3210 Lubbeek,
Diestsesteenweg 126”;

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente/stad per brief
van 1 april 2020 overgemaakt werd;

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;

Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19,
waarbij het op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal
kunnen plaatsvinden.

Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs
en de informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus
COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en
informatie) en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een
expliciete beslissing over alle voorliggende agendapunten. Op deze manier kan
desgevallend overgegaan worden tot het houden van een schriftelijke algemene
vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken.

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de
algemene vergadering van Riobra dd. 22 juni 2020:
1. Kennisneming verslagen van Riobra van de raad van bestuur en van de commissaris
over het boekjaar 2019.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Riobra afgesloten op 31 december 2019 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actieftest
(artikel 6:115 WVV)
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris van Riobra met betrekking tot het boekjaar 2019.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Benoeming van een commissaris.
8. Statutaire mededelingen.

Artikel 2 – in geval van schriftelijke algemene vergadering
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft het standpunt
van de gemeente/stad weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als
een bindend akkoord te worden beschouwd en dat opgenomen zal worden in een

overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die
gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde Algemene Vergadering en waarbij de
individuele gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan
de toezichthoudende overheid.
Artikel 3 – in geval van een fysieke algemene vergadering
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Riobra op 22 juni
2020 (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 4
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging Riobra, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het emailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be .

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

13) Mandateren vertegenwoordiger PBE - algemene vergadering 2020
Feitelijke context
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 1 april 2020 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van PBE
die op 30 juni 2020 plaatsheeft in “het Fluvius-gebouw te 3210 Lubbeek, Diestsesteenweg
126”;
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente/stad per brief
van 1 april 2020 overgemaakt werd;
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;
Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19,
waarbij het op heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal
kunnen plaatsvinden.
Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs
en de informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus
COVID-19 (en de mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie)
en de impact hiervan op onderhavige bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete
beslissing over alle voorliggende agendapunten. Op deze manier kan desgevallend
overgegaan worden tot het houden van een schriftelijke algemene vergadering indien
dit noodzakelijk mocht blijken.
Juridisch kader

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de
algemene vergadering van PBE dd. 30 juni 2020:
1. Kennisneming verslagen van PBE van de raad van bestuur en van de commissaris
over het boekjaar 2019.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van PBE afgesloten op 31 december 2019 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actieftest
(artikel 6:115 WVV).
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris van PBE met betrekking tot het boekjaar 2019.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Benoeming van een commissaris.
8. Statutaire mededelingen.

Artikel 2 – in geval van schriftelijke algemene vergadering
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft het standpunt
van de gemeente/stad weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als
een bindend akkoord te worden beschouwd en dat opgenomen zal worden in een
overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die
gevoegd zal worden bij de notulen van bovenvermelde Algemene Vergadering en waarbij de
individuele gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan
de toezichthoudende overheid.
Artikel 3 – in geval van een fysieke algemene vergadering
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de Algemene
Vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging PBE op 30 juni
2020 (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 4
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging PBE, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be .

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

14) Mandateren vertegenwoordiger intercommunale - Fluvius - algemene
vergadering 27.05.2020
Feitelijke context
Gelet op het feit dat de gemeente/stad aangesloten is bij Fluvius Opdrachthoudende
Vereniging;
Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 18 maart 2020 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging die op 27 mei 2020 plaatsheeft te Affligem met als
agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris.
Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019.
Kennisneming van het jaarverslag over het boekjaar 2019.
Benoeming Commissaris-Revisor.
Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris.
Statutaire benoemingen.
Statutaire mededelingen.

Overwegende dat Stefaan Devos, burgemeester, werd aangesteld als afgevaardigde in de
algemene vergaderingen van Fluvius;
Gelet op de beraadslagingen,
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).

BESLUIT
Artikel 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 27 mei 2020 met als
agendapunten:
1. Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019.
3. Kennisneming van het jaarverslag over het boekjaar 2019.
4. Benoeming Commissaris-Revisor.
5. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris.
6. Statutaire benoemingen.
7. Statutaire mededelingen.

2

Artikel 2
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de algemene
vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 27 mei
2020, op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op
het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

15) Mandateren vertegenwoordiger
vergadering 20 mei 2020.

intercommunale:

IWM

-

algemene

Feitelijke context
Gelet op de deelname van Kortenaken aan de Intercommunale Watermaatschappij (IWM),
Kempische Steenweg 301 b12 te 3500 Hasselt;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21.02.2019 waarbij Stefaan Devos, burgemeester,
werd aangesteld als afgevaardigde voor IWM;
Gelet op de uitnodiging ontvangen voor de algemene vergadering van IWM van 20.05.2020,
verzonden per 17.03.2020, omvattende de agenda en de bijhorende stukken;
Na beraadslaging;
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 heer Stefaan Devos, burgemeester, te mandateren om de agendapunten van
de algemene vergadering van 20.05.2020 van IWM goed te keuren.
Artikel 2.Deze beslissing te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift over te
maken aan IWM en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger.
goedgekeurd

Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

FINANCIËN
16) Retributiereglement voor administratie- en aanmaningskosten
openstaande fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen.

voor

Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils

Bevoegd schepen:

Feitelijke context
De gemeentebesturen zijn in normale omstandigheden nog verplicht om een herinneringsbrief
te versturen voorafgaand aan de gedwongen invordering van een belastingschuld, alleen hoeft
deze herinnering niet langer aangetekend verstuurd te worden. Enkel als de verjaring van de
schuld gestuit moet worden, kan het bestuur niet anders dan aangetekend aanmanen. Een
gewone herinneringsbrief is immers niet verjaringsstuitend, een aangetekende aanmaning is
dat wel (art. 443bis, §2, 3° WIB 1992). Een ander verschil tussen een aangetekende en een
gewone betalingsherinnering, is dat het WIB voor de laatste geen rechtsgrond meer voorziet
voor het doorrekenen van verzendingskosten op de belastingplichtige. Dat betekent niet dat
deze dorrekening verboden is, het lokaal bestuur zal zich alleen zelf een rechtsbasis moeten
verschaffen. Dit kan door in elk belastingreglement afzonderlijk een bepaling te voorzien, of ze
kan hiervoor een op zichzelf staand retributiereglement aannemen.
Conform art.4, §3, derde lid van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen dient het
verzenden van aanslagbiljetten kosteloos te zijn. Wanneer de belastingplichtige in gebreke
blijft om de belasting (tijdig) te betalen is de aanrekening van bijkomende invorderingskosten
op de schuldenaar aanvaardbaar. Naar analogie van artikel 94, tweede lid van het
Gemeentedecreet, kunnen die kosten zowel loutere verzendingskosten als een kost voor de
administratieve opvolging omvatten. Daarvoor kan een forfaitair tarief vastgesteld worden.
Voorwaarde is dat dit tarief ‘redelijk’ blijft, waarbij algemeen aanvaard wordt dat 20 euro een
redelijke tarief is.
Het getuigt van goed bestuur om wanbetalers niet neutraal te behandelen aangezien de zij
een beslag leggen op de tijd en de middelen van (hoofdzakelijk) dienst financiën. Het is dus
wenselijk dat deze laattijdige betalers die het lokaal bestuur verplichten om bijkomende kosten
te maken, ten gevolge van hun nalatigheid, administratiekosten en verzendingskosten, aan te
rekenen.
Het is wenselijk om een uniforme procedure en tarief toe te passen voor fiscale en niet-fiscale
schuldvorderingen. Conform de procedure debiteuren voorziet lokaal bestuur Kortenaken een
eerste en tweede niet-aangetekende herinnering, gevolgd door een aangetekende en laatste
aanmaning. Nadat op de laatste aangetekende aanmaning niet ingegaan werd, zal de
financieel directeur een dwangbevel opmaken en (conform de procedure) dit laten viseren en
uitvoerbaar verklaren door het CBS, Vast bureau of Raad van Bestuur AGB. We merken op
dat voor fiscale vorderingen het kohier reeds een uitvoerbare titel verschaft doch wenst
financiën hier geen onderscheid te maken in het type vordering, dit levert de grootst mogelijke
transparantie op.
Wegens billijkheidsredenen zal er pas bij de derde (aangetekende) aanmaning een forfaitaire
kost aangerekend worden die zowel de administratieve als de verzendingskosten dient te
dekken. Voor de opmaak en de verzending van deze derde aanmaning is 20 euro een redelijke
forfait, gelet op de materiële kosten (papier- en portkosten) en de personeelskosten.

Juridisch kader
-

-

Volgens het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen stelt de
gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vast (artikel 42, §3)
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, artikels 42, 43 en 92
Wetboek van 10 april 1992 van de inkomstenbelastingen - WIB (en latere wijzigingen),
artikel 298
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen (en latere wijzigingen)
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 2008 betreffende de aantekeningen
in het register voor de bekendmaking van de reglementen en verordeningen van de
gemeenteoverheden
Schriftelijke vraag in 2017 aan minister Homans.

Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel: 7499999/003000
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad keurt het retributiereglement goed.
Art. 2. De retributie wordt als volgt vastgesteld: 20,00 euro voor de opmaak en verzending van
de derde (aangetekende) aanmaning.
Art. 3. Bij gedeeltelijke betaling zullen eerst de aangerekende administratiekosten
aangezuiverd worden en vervolgens de openstaande hoofdsom van de vordering.
Art. 4. De retributie is verschuldigd door de debiteur van de openstaande fiscale en niet-fiscale
schuldvorderingen.
Art. 5. Het college van burgemeester en schepenen wordt met de uitvoering van dit besluit
belast.
Art. 6. Het retributiereglement treedt in werking op 01 mei 2020.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
17) Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst
aanwijzend schatter kadastraal inkomen

voor

de

inzet

van

een

Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
De laatste perequatie dateert van 1975 waardoor vele huizen een relatief laag kadastraal
inkomen kennen en er de facto een ongelijkheid is tussen eigenaars die een correct geschat
kadastraal inkomen hebben en diegenen waar dit niet het geval is.

De herschatting van kadastrale inkomens verhoogt de belastbare basis en is een alternatief
voor een verhoging van de opcentiemen.
Een herschatting van de kadastrale inkomens zorgt voor een correctere verdeling van de
heffing van opcentiemen onroerende voorheffing over het grondgebied.
Veel kadastrale inkomens zijn te laag omwille van het feit dat de bevolking niet of onvoldoende
vertrouwd is met de aangifteplicht en omdat het kadaster niet meer systematisch de kadastrale
inkomens actualiseert.

Motivering:
De laatste perequatie dateert van 1975 waardoor vele huizen een relatief laag kadastraal
inkomen kennen en er de facto een ongelijkheid is tussen eigenaars die een correct geschat
kadastraal inkomen hebben en diegenen waar dit niet het geval is.
De gemeente heeft momenteel geen personeel ter beschikking om een herschikking van de
kadastrale inkomens te kunnen realiseren.
De schattingen zelf worden door het kadaster zelf uitgevoerd, de aanwijzend schatter kan al
het voorbereidend werk doen.
De aanwijzend schatter zal 1,25 dagen per week in de gemeente worden ingezet.
Het artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 oktober 1979 tot uitvoering van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen op het stuk van onroerende fiscaliteit bepaalt dat elke gemeente een
of meer aanwijzende schatters dient aan te duiden die, samen met de vertegenwoordiger van
de administratie van het kadaster, deelnemen aan het opzoeken van de als referenties in
aanmerking te nemen percelen en aan de uit te voeren schattingen.

Juridisch kader
Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.
De goedkeuring van het meerjarenplan 2020 – 2025 door de gemeenteraad van 17.12.2019.
Het koninklijk besluit van 10.10.1979 tot uitvoering van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen op het stuk van onroerende fiscaliteit en latere wijzigingen.

de

Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1. De samenwerkingsovereenkomst tussen Geetbets, Kortenaken, Linter, Zoutleeuw en
IGO div voor de inzet van een aanwijzend schatter in het kader van de actualisatie van het
kadastraal inkomen, wordt goedgekeurd.

Art.2. Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan Igo Leuven en aan de gemeenten
Geetbets, Linter en Zoutleeuw.

goedgekeurd
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), 7 stemmen
tegen (André Alles, Paul Francen, Betty Geysenbergs, Josette Vanlaer, Patrick Vlayen,
Glenn Blockx, Veronique Hermans)

18) Samenwerkingsafspraken CLB
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Overwegende dat de gemeentelijke kleuterschool samenwerkt met het centrum voor
leerlingenbegeleiding Vrij CLB Tienen;
Gelet op het initiatief van de gemeentelijke kleuterschool van Kersbeek om in onderling overleg
de huidige samenwerking met Vrij CLB Tienen te evalueren en bij te sturen;
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn scholen die behoren tot het
gesubsidieerd gewoon en buitengewoon basisonderwijs, het voltijds gewoon secundair
onderwijs, buitengewoon secundair onderwijs en deeltijds beroepssecundair onderwijs én op
de leertijd samenwerkingsafspraken moet maken om erkend te worden of te blijven (de centra
voor leerlingenbegeleiding die bij de inwerkingtreding van dit decreet erkend zijn, moeten geen
nieuwe aanvraag tot erkenning indienen)
Overwegende dat de school de eerste actor is binnen de leerlingenbegeleiding en dan ook de
schoolinterne leerlingenbegeleiding op zich moet nemen
Overwegende dat de school hiervoor een geïntegreerd beleid op leerlingenbegeleiding
uitwerkt, dat een invulling en uitwerking in alle fasen van het zorgcontinuüm per
begeleidingsdomein omvat
Overwegende dat de school de eindverantwoordelijke is van het beleid op
leerlingenbegeleiding voor iedere fase van het zorgcontinuüm en dat zij voor de uitvoering van
haar taken ondersteund wordt door schoolexterne instanties
Overwegende dat de school moet samenwerken met een centrum voor leerlingenbegeleiding
(CLB) en daarom het initiatief moet nemen tot het maken van samenwerkingsafspraken met
een centrum
Overwegende dat er met ingang van 1 januari 2020 nieuwe samenwerkingsafspraken moeten
gemaakt worden met een centrum voor leerlingenbegeleiding;
Overwegende dat de gemeenteraad gekozen heeft om samenwerkingsafspraken te maken
met het centrum voor leerlingenbegeleiding vrij CLB Tienen;
Overwegende dat het overleg tussen de directies van de school en van het centrum voor
leerlingenbegeleiding geleid heeft tot samenwerkingsafspraken;

Overwegende dat het overleg met de schoolraad over deze samenwerkingsafspraken is
gebeurd op 16.03.2020;
Op voorstel van de directeur van GKS De Vlindertuin die stelt dat zij tevreden zijn over de
samenwerking: het CLB is goed bereikbaar, geeft juiste informatie, correcte wisselwerking,
ook de expertise en aanpak van onze schoolnabije medewerker is een plus.
Juridisch kader
Gelet op het decreet lokaal bestuur, artikel 40;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 117;
Gelet op het decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het
basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, inzonderheid
hoofdstuk 2, afdeling 3, artikel 14;
Gelet op het overleg met de schoolraad over de samenwerkingsafspraken op 16.03.2020;
Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad keurt de samenwerkingsafspraken tussen de GKS De Vlindertuin en
Vrij CLB Tienen goed.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

VRIJE TIJD/FEESTELIJKHEDEN/VERORDENINGEN
19) Beleefproject IGS
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Andy Braem

Bevoegd schepen: Griet Vandewijngaerden

Feitelijke context
Princiepsbeslissing voor de oprichting van een projectvereniging voor de verdere
uitwerking van het Beleefproject
Probleemstelling:
Met het Beleefproject hebben, op initiatief van de gemeente Geetbets de gemeentes
Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw de handen in elkaar
geslagen om de vrijetijdsparticipatie van kinderen en jongeren te vergroten (Beleefpas =
spaarkaart), met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren in armoede ( VIP-Beleefpas
= spaarkaart + korting van 80% op prijs van Beleefactiviteiten.
Het Beleefproject is opgestart met, naast de eigen inbreng van de gemeentes en OCMW’s (€
1.000 per gemeente), subsidies van de provincie (2017) en Leader (2018-2019), maar deze
subsidies stoppen eind 2019.

Op dit moment zijn de enige inkomsten dus nog de eigen inbreng van de gemeentes (€ 6.000).
Hiermee kunnen de kosten voor de druk van het Beleefboekje en voor de hosting van de
website gedekt worden maar is er geen ruimte om iets extra te doen (vb. verdere uitbouw door
gerichte promotiecampagne en -acties, onderzoek naar mogelijkheid voor uitbreiding naar
volwassenen…). Bovendien mist de stuurgroep personele ondersteuning: het Beleefproject
komt voor elk lid van de stuurgroep nog maar eens bij op het huidige vaak al overvolle
takenpakket, waardoor hier onvoldoende tijd kan in geïnvesteerd worden om dit verder en
beter uit te bouwen.
Daarom stelt de stuurgroep voor om de huidige projectwerking structureel verankeren door
oprichting van IGS en een dossier in te dienen bij het Departement Jeugd om in het kader van
Bovenlokaal Jeugdbeleid structurele subsidies aan te vragen voor een intergemeentelijke
samenwerking (indieningsdatum: 1/6/20 - subsidie voor 6 jaar 2021-2026 – cofinanciering
50/50 – verhouding werkingskosten – personeelskosten maakt niet uit). Het voorstel is dan om
de bekomen subsidie aan te wenden voor personeelskosten van coördinator die project trekt
(voorstel: Irina van Goethem van Geetbets).
Belangrijk: een aanvraag voor structurele subsidie voor IGS binnen decreet Bovenlokaal
Jeugdbeleid kan enkel ingediend worden door een projectvereniging (zoals beschreven in het
Decreet Lokaal Bestuur – Deel 3 – Titel 3 – Hoofdstuk 3 – Afdeling 2).
•

Projectvereniging

- Dient opgericht te worden op grond van gemeenteraadsbeslissing van alle deelnemende
gemeentes + statuten goedkeuren
- Oprichtingsacte ondertekend door alle deelnemers
- Oprichtingsacte dient voorgelegd te worden aan toezichthoudende overheid en bekend
gemaakt te worden in het Belgisch Staatsblad
- Raad van Bestuur van projectvereniging: per deelnemende gemeente
* 1 stemgerechtigd lid (GR-lid, burgemeester op schepen)
* 1 lid met raadgevende stem (GR-lid van de oppositie)
Gelet op het voorstel van statuten van de projectvereniging zoals gevoegd in bijlage.
Motivering:
Bedenking: met de huidige eigen inbreng van de gemeentes, nl. € 6.000,00, kan er voor
maximum € 6.000,00 subsidies (per jaar – gedurende 6 jaar) aangevraagd worden voor de
oprichting van een IGS in het kader van Decreet Bovenlokaal Jeugdbeleid. Voor dit bedrag
kan uiteraard weinig personeelskost ingezet worden.
De stuurgroep stelt dan ook voor om af te stappen van een vast bedrag per gemeente en, in
analogie met de ILV Sportregio Getevallei, over te gaan naar een bedrag van € 0,20 per
inwoner. Voor Kortenaken zou dit komen op een bedrag van zo’n € 1.578,00 per jaar, voor alle
gemeentes op zo’n € 8.300,00 (komt ongeveer overeen met 18% FTE op B-niveau).
Gemeente

Inwonersaantal

€ 0,20 per inwoner

Bedrag per gemeente

Bekkevoort

6327

0,2

1.265,40

Glabbeek

5315

0,2

1.063,00

Geetbets

6130

0,2

1.226,00

Linter

7263

0,2

1.452,60

Kortenaken

7891

0,2

1.578,20

Zoutleeuw

8578

0,2

1.715,60
Totaal 8.300,80

Naast de subsidie voor de oprichting van een IGS in het kader van het Decreet Bovenlokaal
Jeugdbeleid kunnen in het kader van het Participatiedecreet trekkingsrechten verworven
worden voor de oprichting van een (intergemeentelijk) lokaal netwerk voor mensen in
armoede. Hiervoor moet een afsprakennota vrijetijdsparticipatie ingediend worden
(indieningsdatum: 1/10/20 – trekkingsrechten voor 2021-2025 – cofinanciering van minstens
het dubbele van de jaarlijkse subsidie maar de middelen die het OCMW investeert in het kader
van participatie en sociale activering kunnen hiervoor ingebracht worden – uitbetaling gebeurt
aan het OCMW).
De stuurgroep wil een intergemeentelijke afsprakennota opmaken. Indien deze goedgekeurd
wordt, compenseert het bedrag van de trekkingsrechten de verhoging van de bijdrage van de
gemeente aan het Beleefproject (door bijdrage van € 0,20 per inwoner i.p.v. € 1.000,00 per
gemeente).
Raming Trekkingsrechten

totaal: 5.925,00

Bekkevoort

771,00

Geetbets

894,00

Glabbeek

726,00

Kortenaken

1.238,00

Linter

1.077,00

Zoutleeuw

1.219,00
5.925,00

Het schepencollege ging principieel akkoord met de oprichting van een projectvereniging, met
het oog op de indiening van een aanvraag voor structurele subsidie voor de oprichting van een
Intergemeentelijke Samenwerking in het kader van het Decreet Bovenlokaal jeugdbeleid.

Juridisch kader

Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel van de stuurgroep van het
‘Beleefproject’ voor de oprichting van een projectvereniging, met het oog op de indiening van
een aanvraag voor structurele subsidie voor de oprichting van een Intergemeentelijke
Samenwerking in het kader van het Decreet Bovenlokaal Jeugdbeleid.

Art. 2. De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel van de stuurgroep voor de oprichting
van een intergemeentelijk lokaal netwerk voor mensen in armoede in het kader van het
Participatiedecreet en dit door de opmaak van een afsprakennota vrijetijdsparticipatie.
Art. 3. De gemeenteraad gaat akkoord met de statuten van de projectvereniging. De tekst van
deze statuten maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Raadslid Geysenbergs informeert of het gemeenteraadslid van de oppositie met raadgevende
stem nu al gekozen zal worden of komt dit later terug. Idem voor de plaatsvervanger. De
voorzitter van het Bijzonder Comité, Michel Vander Velpen reageert dat dit nog niet is voor
deze gemeenteraad; de aanduiding zal in één van de volgende gemeenteraden gebeuren.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

TOEGEVOEGDE PUNTEN
SECRETARIAAT
20*) Presentiegelden van gemeenteraadsleden/voorzitter en lonen van
burgemeester en schepenen voor de maanden maart en april storten in een
noodfonds
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Gelet op het feit dat door het coronavirus heel wat van onze verenigingen, die aan
jeugdwerking doen, weinig tot geen inkomsten meer hebben en dat voor lange tijd.
Gelet op het feit dat deze verenigingen hun maandelijkse activiteiten op non-actief hebben
moeten zetten tot de maatregelen tegen het coronavirus opgeheven worden.
Gelet op het feit dat de ouders van deze kinderen hun lidgeld voor een gans jaar hebben
betaald en er door de maatregelen al zeker enkele maanden jeugdwerking wegvallen.
Overwegende dat de Open VLD fractie daarom voorstelt om de presentiegelden van de
gemeenteraadsleden/voorzitters en de lonen van de burgemeester en schepenen voor de
maanden maart en april te storten in een fonds dat beheerd wordt door de financieel directeur.
Dit fonds zal later verdeeld worden onder de verenigingen met jeugdwerking a ratio van het
aantal ingeschreven jeugd in het werkingsjaar 2020 tot de leeftijd van 18 jaar.
De verenigingen die willen genieten van deze financiële steun moeten een schrijven richten,
digitaal of per brief, aan de Algemeen Directeur of de Financieel Directeur van de gemeente
Kortenaken met de bewijsstukken van de in het werkingsjaar 2020 ingeschreven leden tot 18
jaar.
Deze steunmaatregel biedt de verenigingen de mogelijkheid om het lidgeld voor volgend
werkingsjaar(2021) voor diezelfde leden te verminderen met een minimum van de verkregen
subsidie per lid.
De vereniging mag dan ook het lidgeld tov dit werkingsjaar(2020) volgend werkingsjaar(2021)
in geen geval verhogen voor deze leden.

Het gemeentebestuur kan hier ten allen tijden controle doen om te verifiëren of de spelregels
correct worden opgevolgd.
Eventuele betwistingen moeten aan het gemeentebestuur gemeld worden en het
gemeentebestuur is genoodzaakt een oplossing aan te bieden.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist niet akkoord te gaan met de inhouding van lonen en
presentiegelden voor maart/april met het oog op storting in een noodfonds.
niet goedgekeurd
De algemeen directeur herinnert aan de wettelijke bepalingen inzake afstand van
presentiegelden
van
raadsleden
en
lonen
van
mandatarissen.
Een presentiegeld is strikt persoonlijk. Enkel de mandataris zelf kan erover beslissen (niet bv.
de meerderheid in de gemeenteraad, in naam van de ganse gemeenteraad). De mandataris
zelf zal ook op het presentiegeld (dat verplicht uit te keren is voor raadszittingen) belast
worden, ongeacht de bestemming die men eraan geeft. Weliswaar met een mogelijkheid van
een
fiscaal
voordeel
bij
giften
aan
welbepaalde
goede
doelen.
Men kan uiteraard steeds een voorstel formuleren voor de ganse gemeenteraad, maar
uiteindelijk is elke mandataris dus vrij om daar wel of niet op in te gaan. Fiscaal gezien zal het
presentiegeld dus wel moeten aangeduid worden als uitbetaald aan de mandataris.
Eenzelfde redenering geldt voor de mandatarisweddes. De wedde van een mandataris is
vastgesteld op grond van de organieke decreten (DLB en Provinciedecreet). De besturen
hebben dus niet de bevoegdheid om daarvan af te wijken. De bepalingen in verband met de
mandatariswedden zijn zeer dwingend. Het bestuur is verplicht om de wedde ten laste te
nemen en uit te betalen. Een mandataris kan dus nooit verzaken aan zijn wedde, omdat hij
volgens de decreten “een wedde geniet ten laste van” het betrokken bestuur.
De mandataris kan wel zelf op eigen initiatief een deel van zijn netto-wedde aan een derde
storten. De financieel directeur kan ook op uitdrukkelijk verzoek van de mandataris bij de
betaling van diens netto-wedde een deel ervan inhouden en doorstorten naar een derde. Dat
laatste
is
mogelijk
voor
zover:
•
slechts
een
deel
van
de
wedde
wordt
doorgestort;
•
hiermee geen afbreuk wordt gedaan aan rechterlijke uitspraken waarbij een
voorafname
of
inbeslagname
van
de
wedde
werd
bevolen;
•
de inhouding gebeurt op het bedrag dat overblijft na aftrek van alle wettelijke en
reglementaire inhoudingen, zoals die voor het pensioen (cf. art. 2 Wet van 8 december 1976
tot regeling van het pensioen van sommige mandatarissen en van dat van hun
rechtverkrijgenden:
inhouding
op
het
gehele
brutoloon).
Nog dit: indien de mandataris (het gemeenteraadslid) beslist om een deel van zijn wedde (zijn
presentiegeld) af te staan ten voordele van het eigen bestuur, dan moet dat worden
beschouwd als een schenking aan het bestuur. In het geval van een schenking aan het
bestuur, is het de raad die de schenking definitief moet aanvaarden (cfr. art. 41, tweede lid,
12° DLB). Het bestuur zal ook nog altijd evenveel loonkosten moeten betalen, ook al stort de
mandataris zelf een deel terug of duidt de mandataris het bestuur aan om bv. 5% van zijn
netto-wedde terug te storten. Voor de fiscus heeft de mandataris ook het volledig loon
ontvangen.

Schepen Mollu reageert namens de fracties van de meerderheid. Sta ons toe om namens de
drie meerderheidsfracties (CD&V, N-VA en SP.a) aan te geven dat dit toegevoegd agendapunt
zeer sterk neigt naar populisme en politieke spelletjes. We trachten momenteel continu
oplossingen te zoeken voor alle inwoners, verenigingen, handelaars, … want het zijn niet
alleen de verenigingen met een jeugdwerking die getroffen worden door deze crisis. Zo zullen
helaas ook heel wat gezinnen getroffen worden door deze crisis en moeten we als
gemeentebestuur ook hen ondersteunen. De beschikbare middelen moeten dan ook gaan
naar de groepen van mensen die in de vuurlinie staan en rechtstreeks hulp bieden aan zieken,
naar getroffen gezinnen en naar maatregelen voor de heropstart van de economie. Door voor
te stellen alsof een noodfonds met de lonen van het schepencollege en de presentiegelden
van de raadsleden hiervoor aangewend moet worden, geef je als politieker de indruk dat je
overbodig en irrelevant bent in deze tijd. Het is net op dit moment dat we als bestuurders
oplossingen moeten zoeken voor de ongeziene uitdagingen. Het is dan ook zeer
betreurenswaardig dat dit het enige voorstel is dat de oppositie momenteel geeft om de crisis
aan te pakken.
Raadslid Francen repliceert door namens de volledige Open VLD fractie een kleine
rechtzetting te formuleren. Ik denk dat jullie het ontwerp van dit punt niet juist gelezen hebben.
Het gaat hier wel degelijk over een fonds dat verdeeld wordt onder de verenigingen met een
jeugdwerking om de lidgelden, die de ouders (veelal jonge gezinnen) moeten betalen, te
verlagen in 2021. Dit is wel degelijk ten gunste van onze verenigingen maar vooral van
meerdere gezinnen met jonge kinderen.
Dit fonds wordt opgericht met middelen die aangebracht worden door alle
gemeenteraadsleden van de gemeente Kortenaken met name de wedden van de
schepenen(+/-1800€/maand),de wedde van de burgemeester(+/-2300€/maand) en de
presentiegelden van de gemeenteraadsleden(+/-1900€), allen mooie bedragen voor het
uitoefenen van een hobby. Laat ons eerlijk zijn, de meeste gemeenteraden duren zelden
langer dan 45 min. Laat ons heel duidelijk zijn: dit kost geen eurocent aan de burgers van
Kortenaken, alleen aan het gemeentebestuur dat 2 maanden loon op 72 maanden (duur van
een normale legislatuur) inlevert.
Wij willen in geen geval laten blijken “dat de politieker in deze tijd overbodig zou zijn”, maar
durven wel te stellen dat we als gemeentebestuur deze 2 voorbije maanden geen enkele
avondvergadering meer hebben gehad (het is ook verboden) laat staan andere vergaderingen
buiten 1 maal per week een schepencollege, maar de wedde blijft wel even hoog! Het zou een
heel mooi gebaar zijn van ons, kleine politiekers, naar de burgers van Kortenaken toe. Wij
willen met onze fractie dan ook voor 200% meewerken aan jullie voorstellen om zowel “de
groepen van mensen die in de vuurlinie staan, alsook getroffen gezinnen te helpen en zeker
ook om maatregelen te treffen voor de heropstart van de economie”. Als jullie fracties
(CD&V,N-VA en SP.a) dit zien als een “politiek spelletje” dan betreuren wij dit ten zeerste want
dat was in geen geval onze bedoeling.

Stemresultaat: 7 stemmen voor (André Alles, Paul Francen, Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Veronique Hermans), 11 stemmen tegen
(Kim Vandepoel, Stefaan Devos, Niels Willems, Griet Vandewijngaerden, Kristof Mollu,
Michel Vander Velpen,
Benny Hermans,
Laura Schurmans,
Koen Veulemans,
Guy Vandebergh, Anneleen Schoeters)

21*) Verlenging van de terugbetalingstermijn met één jaar van renteloze
leningen toegestaan aan gemeentelijke verenigingen.

Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Op voorstel van de VLD-fractie:
Gelet op het feit dat door het coronavirus heel wat van onze verenigingen weinig tot geen
inkomsten meer hebben.
Gelet op het feit dat deze verenigingen wel nog uitgaven hebben aan onderhoud gebouwen,
onderhoud terreinen, openstaande facturen en dergelijke.
Gelet op het feit dat enkele verenigingen in het verleden een renteloze lening afgesloten
hebben bij de gemeente en zij jaarlijks een bepaald bedrag moeten terugstorten aan de
gemeente.
Het college stelde vast dat de Corona-crisis heel wat verenigingen raakt. De inkomsten dalen
terwijl heel wat investeringen verder blijven lopen. De gemeente heeft enkele renteloze
leningen toegekend aan verenigingen en organisaties verbonden met de gemeente. De vraag
werd gesteld aan diegenen die een lening(en) hebben lopen of ze uitstel wensen van betaling:
Voorstel tgv
Coronacrisis
2020
aanvrager
49430000 Voetbalsamenwerking Kortenaken vzw
49430000 Voetbalsamenwerking Kortenaken vzw
49430000 Voetbalsamenwerking Kortenaken vzw
49430000
Zonnebloem Waanrode
49430000
KLJ Waanrode
49430000
Parochiecomité Stok
49430000
Fanfare Ransberg

ontleend
bedrag
6.500,00 €
10.000,00 €
13.265,00 €
48.000,00 €
5.000,00 €
15.000,00 €
5.000,00 €

termijn
aflossing
10 jaar
10 jaar
10 jaar
8 jaar
10 jaar
15 jaar
10 jaar

aflossing
/jaar
650,00 €
1.000,00 €
1.326,50 €
6.000,00 €
500,00 €
1.000,00 €
500,00 €

start
aflossing
2015
2019
2011
2014
2016
2020
2021

einde
aflossing
2024
2028
2020
2021
2025
2034
2030

einde aflossing

opmerking

2025
ok voor uitstel
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Volgende verenigingen/ organisaties wensen graag uitstel van betaling waardoor de looptijd 1
jaar verschuift:
-

Voetbalsamenwerking Kortenaken vzw (2 van de 3 leningen – afhankelijk van de
inkomsten bij de start van het nieuwe seizoen, wordt 1 lening dit jaar nog afgelost).
- Parochiecomité Stok
Volgende verenigingen/ organisaties hebben te kennen gegeven dat de lening zijn normale
looptijd mag volgen en bijgevolg geen uitstel nodig hebben:
- School Zonnebloem Waanrode
- KLJ Waanrode
- Fanfare Ransberg
De financieel directeur heeft op 9 april 2020 positief advies gegeven m.b.t. uitstel van betaling.
Daarom besliste het college op 14/04/2020 akkoord te gaan met uitstel van betaling voor
Voetbalsamenwerking Kortenaken vzw en Parochiecomité Stok.
Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur
Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:

Budgettaire sleutel:

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad bevestigt de beslissing van het schepencollege van 14/04/2020
inzake uitstel van betaling van de renteloze leningen van Voetbalsamenwerking Kortenaken
vzw en Parochiecomité Stok.
goedgekeurd
De algemeen directeur wijst op de bevoegdheid van de financieel directeur in deze
aangelegenheid. Er wordt uitstel van betaling gegeven (geen kwijtschelding). Dit behoort tot
de bevoegdheden van de financieel directeur in het kader van thesauriebeheer. Deze heeft dit
– in het kader van transparantie – voorgelegd aan het college, maar in principe kan hij dit
alleen
beslissen.
Schepen Mollu stelt namens de meerderheidsfracties: De coronacrisis raakt inderdaad heel
wat verenigingen waarbij de inkomsten dalen maar de investeringen wel verder blijven lopen.
De gemeente heeft 7 renteloze leningen lopen aan verenigingen. Eind maart/begin april heeft
de gemeentelijke administratie reeds contact opgenomen met de verenigingen die in 2020 een
aflossing moesten doen met de vraag of ze uitstel wensen van betaling. Twee verenigingen
wensten uitstel van betaling voor 1 jaar en de andere verenigingen gaven aan dat de normale
looptijd behouden kan blijven. Dit werd ook reeds goedgekeurd op het schepencollege van
14/4/2020. We namen dus reeds een 4-tal wegen geleden initiatief om de verenigingen die
een renteloze lening hebben lopen te ondersteunen en raadslid André Alles was hiervan op
de hoogte vermits hij ook werd gecontacteerd i.k.v. zijn vereniging. Het is dan ook zeer bizar
dat Open VLD door dit agendapunt te agenderen laat uitschijnen dat zij deze ondersteuning
naar voor zouden brengen. Zoals de algemeen directeur ook aangeeft, behoort de
bevoegdheid tot uitstel van betaling in principe zelfs toe aan de financieel directeur.
Raadslid Francen reageert hierop in naam van de Open VLD fractie. Laat het duidelijk zijn dat
wij 200% achter deze beslissing staan. Dat jullie deze beslissing pas goedgekeurd hebben
tijdens het college van 14/04/2020 konden wij op het tijdstip dat we de punten voor deze
gemeenteraad moesten doorgeven helemaal niet weten. Dat raadslid André Alles hiervan voor
zijn vereniging gecontacteerd werd door onze gemeentelijke diensten gaf voor hem en de
zeven andere leden van de Open VLD fractie geen uitsluitsel dat dit ook het geval was voor
alle andere verenigingen die hem en ons zeer nauw aan het hart liggen. De schrik bij jullie
fracties van CD&V,N-VA en SP.A dat “deze ondersteuning door de Open VLD fractie naar voor
is gebracht” zoals jullie laten uitschijnen doet in deze gemeenteraadszitting dan ook niets ter
zake. Wij twijfelen ook niet aan de bevoegdheid die onze financieel directeur hier in dit dossier
heeft maar het zal ook voor hem een mooi gebaar zijn dat zijn beslissing gedragen wordt door
de volledige gemeenteraad.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

STANDAARDPUNTEN
SECRETARIAAT
22) Vragen.
goedgekeurd
Raadslid Patrick Vlayen stelt de vraag of alle perken vol gras gezaaid gaan worden en of
iemand een idee heeft wat dat gaat kosten in onderhoud op jaar basis. Schepenen Mollu en

Vandewijngaerden repliceren: In overleg met de technische dienst is er inderdaad voor
gekozen om de plantvakken waar verschillende planten kapot waren om te vormen naar
grasperken met bloemen. Hiervoor is geen extra budget voorzien en dit is naar onderhoud toe
eenvoudiger en goedkoper. Bovendien is dit ook een netter zicht vermits er geen onkruid in
groeit en we op deze manier een kleurrijker straatbeeld krijgen. Ook voor het ongedierte en
zwerfvuil
weg
te
houden
is
dit
gemakkelijker.
Raadslid Veronique Hermans stelt dat het in tijden van Corona heel belangrijk is om een open
communicatie naar de Raadsleden toe te passen. Ze merkt op dat er naar de burger op sociale
media e.d. goed gecommuniceerd wordt, waarvoor dank. Tot haar spijt moet ze ook vaststellen
dat de overige Raadsleden toch in de kou blijven staan omtrent up to date informatie. Zij
vraagt of het mogelijk is om hen meer te betrekken bij de huidige stand van zaken. Als
Gemeentebestuur moeten wij nu meer dan ooit samen voor onze burgers zorgen, dus sluit
ons niet buiten en hou ons wat meer op de hoogte van interne acties en eventuele
tegemoetkomingen naar o.a. zorgsector en andere hulpbehoevenden. Dit is nu geen kwestie
van politieke kleuren en persoonlijke vetes, maar een zaak van onze gemeente zo gezond
mogelijk
te
houden.
Schepen Mollu reageert als volgt. Dit is inderdaad niet het moment om politieke spelletjes te
spelen en dat doen we volgens mij toch ook niet. We trachten zeer open te communiceren
naar iedereen, en dus ook naar de raadsleden. Zo communiceren we bijvoorbeeld nooit eerst
via onze eigen persoonlijke Facebook (wat in verschillende andere gemeentes wel gebeurt)
maar gebeurt dit via het gemeentelijke profiel. Dit is een bewuste keuze om op die manier
objectief te communiceren. In het begin van de coronacrisis hebben we jullie daar ook van op
de hoogte gebracht met de vraag om deze berichten zoveel als mogelijk te delen. We merken
trouwens ook dat dit goed gebeurt. Verder staan jullie ook in de mailings die we vanuit de
gemeente versturen naar inwoners en pers en houden we dus geen informatie achter.
(Bovenstaande zaken zijn trouwens dingen die wat we al sinds het begin van deze legislatuur
doen en wat voordien bijvoorbeeld niet het geval was). Via de brief die de algemeen directeur
had opgesteld naar de raadleden hebben we ook getracht om een goed overzicht te geven
van wat er allemaal is gebeurd. Dus ik weet niet goed op welk voorbeeld je doelt met betrekking
tot het feit dat we jullie uitsluiten want dat is geenszins de bedoeling. Maar het is uiteraard niet
mogelijk om iedereen continu op de hoogte te houden met wat we allemaal bezig zijn want het
zijn bijzonder hectische tijden voor allen van ons. Bovendien verandert alles ook zeer snel en
gaan sommige zaken waarmee we bezig waren plots niet meer door. Dus vandaar dat we pas
kunnen communiceren van zodra er zekerheid is over genomen maatregelen/beslissingen. Ik
hoop dat je dit begrijpt en mocht je bepaalde extra informatie nodig hebben, dan kan je altijd
met ons contact opnemen en proberen we die te geven als we tenminste zelf over de info
beschikken. Want ook wij moeten zeer vaak dingen vernemen via de persconferenties en dan
is de info ook nog niet aan ons overgemaakt terwijl uiteraard alle vragen tot bij ons komen. Ik
zou dan ook nog eens willen vragen om op sociale media de rust proberen te bewaren want
sommige raadsleden hebben inderdaad ook al wat foute informatie verspreid en dat willen we
vermijden.
Patrick Vlayen stelt vanuit de VLD-fractie dat het hen oppertuun lijkt om als gemeente over te
gaan tot de aankoop van mondmaskers die dan gratis voor iedere inwoner beschikbaar zijn.
Gaan jullie hiermee akkoord? Hoe kunnen we dit realiseren? De burgemeester licht toe dat we
al sinds vorige week in overleg zijn met de andere gemeentes uit de Eerstelijnszone Zuid-Oost
Hageland (ELZOH) voor een gezamenlijke aankoop van mondmaskers voor onze regio en dus
ook voor de inwoners van onze gemeente. Afgelopen zaterdag hebben we deze
samenwerking kunnen afronden en hebben we het ook onmiddellijk kunnen communiceren
naar de buitenwereld. In de loop van deze week zal de leveringsdatum gekend zijn.

Raadslid André Alles vraagt namens de Open VLD fractie om het containerpark extra open te
stellen, gezien de lange wachtrijen en files die er momenteel zijn voor onze burgers. Schepen
Vandewijngaerden reageert als volgt: Wij begrijpen de bekommernis omtrent de wachttijden
op het containerpark volledig. Als bestuur hebben we deze ook reeds in vraag gesteld. Dit
omdat we nu, net als iedereen met argusogen toekijken op het verloop. In overleg met de
milieudienst lijkt een extra dag open of werken op afspraak of werken met beperking in
bezoektijd niet noodzakelijk een oplossing te bieden aan de wachtrij. We baseren ons hiervoor
op cijfermateriaal van de voorgaande jaren en dit jaar. De beperking van slechts 3 voertuigen
heeft niet zo een grote impact op de wachttijden als we zelf denken. Om een voorbeeld te
geven: vorig jaar hadden we deze periode tussen 6 voertuigen (dus tellen zoals we dit jaar
doen) een tijdsregistratie in de toegang van 36 min. Vandaag was de toegangstijd tussen het
1° en 6° voertuig over de ganse lijst van bezoekers max. 42 min. Het gaat hier over het
piekmoment tussen 13u30 en 14u00. We moeten hier wel rekening houden met het feit dat
bezoekers nu al tegen openingstijd komen aanschuiven. Wat we op dit moment onderzoeken
om op zéér korte termijn in te voeren is het plaatsen van een webcam. Zo kunnen op die
manier inwoners ten allen tijde eerst een kijkje nemen over de lengte van de wachtrij, ook na
de corona maatregelen, tijdens drukke periodes. Voor meer info/details over de tijdsregistraties
en wachttijden kan iedereen een afspraak maken met de milieuambtenaar.

Voor de notulen,
De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Dominique Hayen

Kim Vandepoel

