Provincie Vlaams-Brabant

Gemeenteraad
Notulen van donderdag, 23 november 2017

Aanwezigen:

Paul Francen: Voorzitter;
Patrick Vandijck, burgemeester: Burgemeester;
Betty Geysenbergs, Nancy Maris, Josette Vanlaer: Schepenen;
André Alles, Stefaan Devos, Griet Vandewijngaerden, Paul Sterkendries,
Michel Vander Velpen, Nadine Veulemans, Tuur Maris, Kristof Mollu,
Marina Jonckers, Patrick Vlayen, Eddy Marcoen, Imelda Stouthuysen,
CLAES Gaston: Raadsleden;
Camiel Bouvin: schepen & OCMW voorzitter, zonder stemrecht;
Jan Van Brusselt: Secretaris

Verontschuldigd:

Niels Willems: Schepen

Afwezig:
Openbare zitting
1)

Notulen vorige vergadering.

2)

Sportregio Getevallei

3)

Interleuven en geplande statutenwijziging

4) Aankoop en leveren van wegenismaterialen tijdens dienstjaar 2018 - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
5) Leveren van mazout voor alle gemeentelijke gebouwen tijdens dienstjaar 2018 - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
6)

Fietspad Diestsestraat dmv overeenkomst met Aquafin

7)

Overeenkomst met Vlaams Energie Bedrijf voor levering aardgas

8)

Naleven van de privacywetgeving bij het publiceren van de thermografische luchtfoto

9)

Reglement op de inventarisatie van verwaarloosde woningen en/of gebouwen

10)

Aanpassing contantbelastingsreglement CP voor inzameling roze zak

11)

Belasting op de onroerende goederen - Opcentiemen 2018

12)

Aanvullende PersonenBelasting dienstjaar 2018

13)

Advies budgetwijziging 2017 en budget 2018 kerkfabriek Hogen

14)

Retributie spinningmarathon

15)
Vaststelling tarieven voor reispassen aan Belgen op doorreis en voor reisdocumenten aan
vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen.
16)
Nieuwe tarieven elektronische identiteitsdocumenten naar aanleiding van de jaarlijkse
indexatie.
17)

Sluitings- en Verlofdagen 2018

18)

Participatietraject in het kader van de herziening van het mobiliteitsplan

19)

Vragen.
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De Voorzitter, Paul Francen, opent de vergadering om 19.00 uur.
Schepen Niels Willems is zondag vader geworden van een dochter Elisa en laat zich hedenavond
verontschuldigen. We zullen hem – en zijn echtgenote – van harte heel veel geluk toewensen.
De aanwezige raadsleden zijn akkoord met de toevoeging van een extra punt aan de dagorde, namelijk
over ‘het participatietraject bij de opmaak van het mobiliteitsplan’, een punt dat wordt ingevoegd
als punt 18, net voor de vragen.
Gaan over tot de dagorde.

1) Notulen vorige vergadering.
De notulen van vorige zitting op datum van 24/10/17 werden goedgekeurd.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

VRIJE TIJD/FEESTELIJKHEDEN/VERORDENINGEN
2) Sportregio Getevallei
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Andy Braem

Aangebracht door: Nancy Maris

Juridisch kader
Gelet op Decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies
van 18 november 2016;
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst van de sportregio Getevallei waarin de gemeente
Kortenaken zetelt;
Overwegende dat de provincie geen regio coördinator meer ter beschikking stelt;
Overwegende dat Sport Vlaanderen de mogelijkheid aanbiedt m.b.t. de oprichting van een Interlokale
Vereniging (ILV) om duurzame intergemeentelijke samenwerking te stimuleren;
Gelet op het huishoudelijk reglement en statuten van de Intergemeentelijke sportregio Getevallei
dewelke vervat zitten in bijlage;
Gelet op het jaarprogramma 2018 dewelke vervat zit in bijlage;
Gelet op de bijdrage die de gemeente ter beschikking stelt aan de ILV;
Overwegende dat de bijdrage € 0,2 per inwoner bedraagt;
Gelet op de beschikbaarheid van financiële middelen op de gemeentebegroting;
Gelet op Collegebeslissing van 23 oktober 2017;
Gelet op het gemeentedecreet artikel 40 en 42;
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Financiële aspecten
De financieel beheerder heeft op maandag, 06 november 2017 het visum verleend.
Budgetneutraal
BESLUIT
Artikel 1.

De gemeenteraad gaat akkoord met de oprichting van de ‘InterLokale Vereniging
Sportregio Getevallei’ vanaf 1 januari 2018.

goedgekeurd
Michel Vander Velpen vraagt of er subsidies van Vlaanderen bekomen kunnen worden? Ja voor 2018
zijn de subsidies gegarandeerd.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
3) Interleuven en geplande statutenwijziging
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Jan Van Brusselt
burgemeester

Aangebracht door: Patrick Vandijck,

Feitelijke context
Sedert de decreetwijziging van 27 juni 2016 kunnen ook politiezones en hulpverleningszones
deelnemen aan een intergemeentelijk samenwerkingsverband.
Gelet op de mogelijke toetreding van de politiezones van het arrondissement Leuven en van de
hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant, dienen de statuten van IL hiertoe te worden aangepast.
De raad van bestuur heeft zich principieel akkoord verklaard met een zulke uitbreiding en zal hiertoe
de politiezones en de hulpverleningszone binnen haar werkingsgebied aanschrijven met de
mogelijkheid om zich als deelnemers aan te sluiten.
Rekening houdende met de beperkingen voorzien in artikel 42, tweede lid van het decreet
intergemeentelijke samenwerking, waarin wordt gesteld dat er geen statutenwijzigingen aan de
deelnemers kunnen worden voorgelegd in de loop van het jaar waarin verkiezen voor een algehele
vernieuwing met de gemeenteraden worden georganiseerd, tenzij ingevolge een wettelijke of
reglementaire verplichting of om het aantal mandaten binnen het intergemeentelijk
samenwerkingsverband te verminderen, verzoeken wij indien mogelijk nog in 2017 akkoord te
verklaren met de uitbreiding van de deelnemers tot de politiezones van het arrondissement Leuven
en de hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant.
In aansluiting op de beslissing van de raad van bestuur van 08 november 2017 laten wij u als bijlage
een voorstel van statutenwijziging geworden zoals die zal geagendeerd worden op de eerstvolgende
algemene vergadering. De bedoeling is aldus dat de provincieraad, gemeenteraad, OCMW-raad of het
hiertoe bevoegde orgaan van uw vereniging dit voorstel van statutenwijziging indien mogelijk nog dit
jaar goedkeurt.
Voorstel is om hierbij de wijzigingen in de statuten en in de bijlagen artikelsgewijs aan te brengen
zoals voorgesteld in de als bijlage gevoegde tekst.
De uitnodiging voor de betrokken bijzondere algemene vergadering zal u uiteraard nog tijdig per
afzonderlijk schrijven worden verzonden.

Gemeenteraad van 23 nov 2017.

3

+++++++++++++++
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van het
decreet van de Vlaamse raad van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de
vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunale;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd;
Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven;
Gelet op het schrijven d.d. 09.11.2017 van Interleuven inhoudende de beslissing van de raad van
bestuur van 08 november 2017, waarbij een voorstel van statutenwijziging principieel werd
goedgekeurd, waarin aan de gemeente tevens wordt gevraagd om het voorstel van wijziging in de
statuten nog dit jaar te agenderen ter goedkeuring op de gemeenteraad;
De voorgestelde wijzigingen aan de statuten hebben betrekking op de mogelijke toetreding bij IL van
de politiezones van het arrondissement Leuven en de hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant;
De mogelijkheid van toetreding is voorzien in de decreetwijziging van 27 juni 2016 van het decreet
intergemeentelijke samenwerking;
De raad van bestuur heeft zich aldus in zitting van 8 november 2017 principieel akkoord verklaard
met een zulke uitbreiding en zal hiertoe de politiezones en de hulpverleningszone binnen haar
werkingsgebied aanschrijven met de mogelijkheid om zich als deelnemers aan te sluiten zodra de
huidige deelnemers hiermee instemmen;
Dat op de raad van bestuur van 8 november 2017 tevens principieel werd beslist om artikel 17.2. aan
te passen als volgt: de uittredende deelnemer kan enkel aanspraak maken op zijn aandeel in de
vereniging zoals dat blijkt uit de balans van het boekjaar waarin deze uittreding heeft plaatsgehad,
zonder dat deze uitkering echter de nominale waarde van zijn aandeel in de vereniging kan
overschrijden;
De vraag om dit nog dit jaar op de gemeenteraad te agenderen is het gevolg van de bepalingen van
het decreet intergemeentelijke samenwerking waarin wordt bepaald dat er geen statutenwijzigingen
aan de deelnemers kunnen worden voorgelegd in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een
algehele vernieuwing met de gemeenteraden worden georganiseerd, tenzij ingevolge een wettelijke
of reglementaire verplichting of om het aantal mandaten binnen het intergemeentelijk
samenwerkingsverband te verminderen;
De uitnodiging voor de betrokken bijzondere algemene vergadering zal pas later worden verstuurd
ten einde ook de effectieve toetreding van de nieuwe deelnemers op dezelfde bijzondere algemene
vergadering te laten gebeuren;
Gelet op de bespreking.

De gemeenteraad besluit :
Artikel 1 :
De voorgestelde wijzigingen in de statuten en in de bijlagen artikelsgewijs aangebracht goed te
keuren.
Artikel 2 :
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing en
brengt deze ter kennis aan Interleuven.
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goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

TECHNISCHE DIENST / OPENBARE WERKEN
4)

Aankoop en leveren van wegenismaterialen tijdens dienstjaar 2018 - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dirk Appeltants

Aangebracht door: Betty Geysenbergs

Feitelijke context
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop en leveren van wegenismaterialen tijdens
dienstjaar 2018” een bestek met nr. 2017-010 werd opgesteld door de Diensthoofd openbare werken;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 57.851,24 excl. btw of
€ 70.000,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

gunnen

bij

wijze

van

de

Juridisch kader
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en
43, 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 decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot
en met 264 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 42, § 1, 1° a
(limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt);
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, inzonderheid artikel 90 1°;
Financiële aspecten
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien wordt in het budget van 2018;
BESLUIT
Art. 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017-010 en de raming voor de opdracht
“Aankoop en leveren van wegenismaterialen tijdens dienstjaar 2018”, opgesteld door de Diensthoofd
openbare werken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
€ 57.851,24 excl. btw of € 70.000,00 incl. 21% btw.
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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 bduget van 2018.
Art. 4. Afschrift van deze beslissing wordt verzonden aan de heer gouverneur van de provincie VlaamsBrabant.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

5)

Leveren van mazout voor alle gemeentelijke gebouwen tijdens dienstjaar 2018 Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dirk Appeltants

Aangebracht door: Betty Geysenbergs

Feitelijke context
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Leveren van mazout voor alle gemeentelijke
gebouwen tijdens dienstjaar 2018” een bestek met nr. 2017-009 werd opgesteld door de Diensthoofd
openbare werken;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 33.057,85 excl. btw of
€ 40.000,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

gunnen

bij

wijze

van

de

Juridisch kader
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en
43, 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 decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot
en met 264 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 42, § 1, 1° a
(limiet van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt);
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, inzonderheid artikel 90 1°;
Financiële aspecten
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2018;
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BESLUIT
Art. 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017-009 en de raming voor de opdracht
“Leveren van mazout voor alle gemeentelijke gebouwen tijdens dienstjaar 2018”, opgesteld door de
Diensthoofd openbare werken. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming
bedraagt € 33.057,85 excl. btw of € 40.000,00 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 budget van 2018.
Art. 4. Afschrift van deze beslissing wordt verzonden aan de heer gouverneur van de provincie VlaamsBrabant.
goedgekeurd
Begroting 2018 betreft bedrag voor 1 jaar. Michel Vander Velpen merkt op dat dit voor 2017 begroot
was op 76000 euro en nu wordt er over 40 000 euro gesproken voor 1 jaar. Hij vraagt of begroting
voor 2017 gold voor 1 jaar dan wel voor 2 jaar. Er wordt nagegaan of begroting dienstig was voor 2016
en
2017.
> Bij nazicht is gebleken dat de begroting voor 2017 enkel gold voor 2017 en niet voor 2016 én 2017.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
6) Fietspad Diestsestraat dmv overeenkomst met Aquafin
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Jan Van Brusselt

Aangebracht door: Betty Geysenbergs

Feitelijke context
Op de Diestsestraat worden, voor rekening van AQUAFIN, momenteel rioleringswerken en
wegenwerken uitgevoerd door de aannemer Kumpen. De gemeente Kortenaken is – tot op heden –
geen betrokken partij in deze werken; er is dus geen samenwerkingsakkoord aangegaan tussen
gemeente en Aquafin voor aanvang van de werken, desalniettemin is de aannemer gehouden om de
fietspaden naast de weg te herstellen in zijn vorige staat.
Een herstel van vroegere situatie betekent evenwel dat er lamentabele fietsenpaden worden
heraangelegd in klinkers.
Voor dat “gewone herstel” is nu in de gunning van Aquafin aan Kumpen een bedrag voorzien van
83.874 euro en een deugdelijk fietspad zou 157.997,27 euro kosten: of 74.122,36 euro in meer.
Tijdens uitvoering van de werken heeft de gemeente wel de wens geuit om er te kunnen beschikken
over degelijke comfortabele fietspaden.
De aannemer heeft – voor rekening van Aquafin – becijferd in een offerte dat de aanleg van nieuwe
fietspaden aan beide zijden van de weg 74.122,36 Euro zal gaan kosten.(excl BTW) als een bijkomende
opdracht.
De gemeente kan deze bijkomende opdracht niet rechtstreeks gunnen aan de aannemer: dat
zou strijdig zijn met de wet overheidsopdrachten dd 14/01/2013 voor de gemeente, maar
niet voor Aquafin.
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Indien de gemeente apart zou willen gunnen is dat een nieuwe opdracht met een volledig
dossier waarbij weliswaar kan gebruik gemaakt worden van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking (art 42 §1, 1° van de Wet OO dd 17/06/2016.) als de prijs
lager is dan 135.000 euro. Maar een nieuw volledig dossier voor 2,2 Km fietspad zal in dat
geval gaan uitkomen op een raming van ongeveer 300.000 euro euro (en dus drie maal zoveel
als de nu voorziene kost).
In de geest van de wet moet de gemeente kiezen voor de oplossing die het voordeligste is en dus voor
74.122,36 Euro.
Zulks kan door middel van een ‘Samenwerkingsovereenkomst Prioritaire werken Kortenaken –
Aquafin - project 20.181’ en een Bij-Akte tussen Aquafin en Kumpen en Gemeente.
De tekst daarvan luidt:
Tussen:
De gemeente
Kortenaken (hierna “gemeente” genoemd), gevestigd te Dorpsplein 35,
vertegenwoordigd door het College van burgemeester en schepenen, voor wie optreedt, Patrick
Vandijck, burgemeester en Jan Van Brusselt, secretaris
en
De N.V. AQUAFIN, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2630
Aartselaar, Dijkstraat 8 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer
0440.691.388, hier vertegenwoordigd door mevrouw A. Van den Broeck, Groepsleider
Projectmanagement en D. De Waele, Directeur Infrastructuur, hierna genoemd "Aquafin" en
optredend als medeopdrachtgever,
Enerzijds
En de firma Kumpen NV, naamloze vennootschap naar Belgisch Recht, met maatschappelijke zetel te
3500 Hasselt, Paalsteenstraat 36 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het
nummer ….. hier vertegenwoordigd door ………….., gedelegeerd bestuurder, hierna genoemd
“aannemer”,
Anderzijds;
Wordt
Gezien Aquafin op 15 januari 2016 een aanbestedingsprocedure heeft georganiseerd voor de werken
van Aquafin voor het project: 20.181 Collector Velp Kortenaken met besteknr 20.181
Gezien Aquafin de opdracht heeft gegund op 13 juli 2016 aan Kumpen NV welke de goedkoopste
regelmatige inschrijver is.
Gezien de gemeente bijkomende werken met name de aanleg van fietspaden langs beide zijden
Diestsestraat thv projekt 20.181 (meerwerk tov herstel naar bestaande toestand) wenst te laten
uitvoeren gelijklopend met de aanleg van projekt 20.181 om latere opbraak te vermijden
Gezien de gemeente deze opdracht aan de aannemer kan toekennen op grond van artikel 17 § 2 2°
a) van de wet van 24 december 1993.
overeengekomen wat volgt:
Voor zover hiervan niet wordt afgeweken in de hiernavolgende overeenkomst, zijn op de opdracht
van de gemeente – welke medeopdrachtgever is - en meer bepaald aanleg van fietspaden langs beide
zijden Diestsestraat thv projekt 20.181 (meerwerk tov herstel naar bestaande toestand) met
uitsluiting van de aannemers algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden de volgende
voorwaarden – met inbegrip van de technische voorwaarden – van toepassing:
offerte fietspaden Diestsestraat in bijlage
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Alle documenten dienen in functie van elkaar geïnterpreteerd te worden. In geval van
tegenstrijdigheid tussen de verschillende documenten heeft het eerstgenoemde van bovenstaande
lijst voorrang op het volgende, echter rekening houdend met wat volgt.
In geval van tegenstrijdige bepalingen binnen eenzelfde document heeft de bepaling die in dit
document het laatst komt voorrang op de bepaling die eerst komt.
Artikel 1: Voorwerp
De gemeente treedt in eigen naam en voor eigen rekening op als medeopdrachtgever voor het geheel
van de bijkomende werken zoals beschreven in de offerte in bijlage (meerkost van uitvoering tov
aanbesteding) terug te vinden zijn ( hierna genoemd “ bijkomende werken”). Deze bijkomende
werken omvatten de aanleg van fietspaden langs beide zijden Diestsestraat thv projekt 20.181
(meerwerk tov herstel naar bestaande toestand).
Deze werken worden vervroegd uitgevoerd omdat ze gelijktijdig kunnen uitgevoerd worden met de
lopende opdracht 20.181 Collector Velp Kortenaken en er derwijze vermeden wordt dat de
Diestsestraat na aanleg van 20.181 voor de aanleg van fietspaden langs beide zijden Diestsestraat
thv projekt 20.181 (meerwerk tov herstel naar bestaande toestand) later opnieuw moet opgebroken
worden.
Artikel 2: Vergoeding
De bijkomende werken worden uitgevoerd aan de eenheidsprijzen vermeld in de in bijlage terug te
vinden offerte.
De modaliteiten – dus ook de bepalingen in het geval van gemengde dossiers - van betaling zijn
bepaald in artikel 15 van de Algemene Wijzigingen en Aanvullingen van NV Aquafin aan
Standaardbestek 250 voor bovengemeentelijke rioleringswerken, versie maart 2011
De gemeente staat in voor de betaling van elke vergoeding die betrekking heeft op haar aandeel in
de werken.
Aquafin zal dus niet instaan voor betaling van enige vergoeding die betrekking heeft op de werken
die het voorwerp uitmaken van deze bijakte.
Artikel 3: Termijn.
Voor de uitvoering van de bijkomende werken wordt geen termijnsverlenging toegestaan.
Artikel 4: Schadevergoeding
De bijkomende opdracht kent de aannemer geen enkel recht toe tot het bekomen van enige
schadevergoedingen. Alle vergoedingen of enige andere kosten dienen inbegrepen te zijn in de
(eenheids)prijzen welke in bijlage terug te vinden is.
Artikel 5 vermindering van opdracht
De bepalingen van art 42§2 van de Algemene Wijzigingen en Aanvullingen van NV Aquafin aan
Standaardbestek 250 voor bovengemeentelijke rioleringswerken, versie maart 2011 zijn van
toepassing voor wat betreft de wijziging/vermindering van de voorziene hoeveelheden van de
bijkomende werken.
Artikel 6: Verzekering
De bijkomende werken zullen door de gemeente verzekerd worden.
Artikel 7
De bepalingen van de tussen de aannemer en Aquafin afgesloten overeenkomst gelden onverkort en
naar analogie voor wat betreft het onder artikel 1 vermelde voorwerp tenzij er in deze bijakte
uitdrukkelijk van wordt afgeweken.
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Artikel 8: Oplevering.
De partijen komen overeen dat de werken van Aquafin en de bijkomende werken van de gemeente
gezamenlijk voorlopig en definitief zullen worden opgeleverd. De vrijgave van de borg zal gekoppeld
worden aan de voorlopig en definitieve oplevering van de oorspronkelijke werken.
Deze overeenkomst maakt integraal deel uit van het bijzonder besteknummer 20.181 – “project
20.181 Collector Velp Kortenaken” – aan Kumpen NV, welke Aquafin op 13 juli 2016 heeft gegund.

Opgesteld te Kortenaken, op 10/11/2017 in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn, en
waarvan elke partij verklaart er één ontvangen te hebben.
Bijlage: offerte fietspaden Diestsesteenweg

Financiële aspecten
Kostprijs: 74.122,36 euro.
Beschikbaar budget: de middelen zullen voorzien worden door een verschuiving van de kredieten
binnen het budget van openbare werken.
Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet artikel 40 en 42.
Financiële aspecten
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad besluit akkoord te gaan met de samenwerkingsovereenkomst met Aquafin
inclusief de ‘bij-akte’ voor het ‘herstel in nieuwe staat’ van een fietspad door de NV Kumpen.
Artikel 2. De raad mandateert burgemeester en secretaris tot ondertekenen van deze
overeenkomsten.
goedgekeurd
Stefaan Devos merkt op dat hij eerder al had gemeld dat het fietspad diende vervangen te worden.
Kristof Mollu merkt op dat er niet gesproken wordt over +- 89 000 euro maar wel over 83473 euro. Hij
meent dat de weergegeven cijfers niet kloppen en vraagt dit na te kijken. 89 000 euro moet 83 000
euro zijn.
Kristof Mollu vraagt vervolgens of het niet juridisch correcter was geweest om op voorhand in dit
project te stappen? Dit probleem deed zich op voorhand niet voor. Er werd ingespeeld op de feiten
die zich voordeden. Kristof Mollu vindt dat de beste manier om fietspad aan te leggen via asfalt is.
Dit is volgens hem dikwijls goedkoper en de levensduur zou langer zijn. Kristof Mollu vindt het ic
jammer dat er niet voor asfalt gekozen werd. Hij is echter wel overtuigd dat de aanleg van fietspaden
in beton beter is dan de aanleg in klinkers, maar toch vraagt hij in de toekomst rekening te houden
met de mogelijkheid om fietspaden aan te leggen in asfalt.
Te dezen merkt Stefaan Devos op dat indien niet voor huidige overeenkomst gekozen zou zijn, de
aannemer verplicht was geweest het fietspad in oorspronkelijke staat te herstellen.
Stefaan Devos vraagt wanneer er verder gewerkt gaat worden aan het fietspad Diestsestraat? Betty
Geysenbergs geeft hieromtrent de nodige toelichting.
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Griet Vandewijngaerden vraagt zich af of er gekeken werd naar de oorspronkelijke funderingen? Betty
Geysenbergs antwoordt bevestigend en Patrick Vandijck geeft hierbij de nodige toelichting.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU
7) Overeenkomst met Vlaams Energie Bedrijf voor levering aardgas
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Thomas Erwin

Aangebracht door: Vanlaer Josette

Feitelijke context
Goedkeuring gezamenlijke overeenkomst met het Vlaams Energiebedrijf voor leveren van aardgas
voor hun installaties/gebouwen.
DE GEMEENTERAAD
Gelet op de Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn
2003/54/EG;
Gelet op de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en de daarbij
horende uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door
de Bijzondere Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van het
energiebeleid betreft;
Gelet op het Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (het
‘Energiedecreet’) van 8 mei 2009, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid
(het ‘Energiebesluit’) van 19 november 2010, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn en het Decreet van 18 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op 2 niveaus, zoals tot op heden gewijzigd;
Gelet op het Decreet van 15 juli 2011 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk
vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap nv Vlaams Energiebedrijf;
Gelet op de Wet van 15 juni 2006 Overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid artikel 38;
Gelet op de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het KB van 15 juli 2011 Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, zoals tot op heden
gewijzigd;
Gelet op het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, zoals tot op heden gewijzigd;
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Overwegende dat sinds 1 juli 2003 elke afnemer op de Vlaamse elektriciteitsmarkt vrij is om te
contracteren met de elektriciteitsleverancier van zijn keuze;
Overwegend dat het Vlaams EnergieBedrijf krachtens artikel 4, 2° van het Decreet van 15 juli 2011
optreedt als speler en facilitator op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas en dat het
Vlaams Energiebedrijf hierbij optreedt als aankoopcentrale zoals bedoeld in artikel 2, 4° van de Wet
van 15 juni 2006.
Overwegend dat aanbestedende overheden die beroep doen op een aankoop- of opdrachtencentrale
is vrijgesteld van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren (art 15, Wet van 15
juni 2006).
Overwegende dat de huidige opdracht afloopt op 31 december 2017;
Overwegende dat aldus een nieuwe opdracht moet afgesloten worden;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT
Artikel 1
Een overeenkomst af te sluiten met het Vlaams EnergieBedrijf voor de levering van elektriciteit voor
de gebouwen van de gemeente, AGB Kortenaken en het OCMW.
Artikel 2
De gemeente neemt hierbij alle procedurele verplichtingen op zich m.b.t. de in artikel 1 bedoelde
overeenkomst.
Artikel 3
De gemeente mandateert INFRAX, om de lijst van gecontracteerde verbruikspunten en
facturatieadressen op te vragen bij de huidige energieleveranciers teneinde op te treden als
facilitator voor de overgang naar het nieuwe contract;
Artikel 4
De gemeente, en in voorkomend geval, het OCMW, is zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling
van de facturen met betrekking tot de leveringen op hun eigen afnamepunten in de vermelde
overeenkomst met het Vlaams EnergieBedrijf.
Artikel 5
In geval van een juridisch geschil met betrekking tot voormelde overeenkomst, anders dan bepaald
in artikel 8, is de gemeente mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot haar
aandeel in de overeenkomst.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.
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8) Naleven van de privacywetgeving bij het publiceren van de thermografische luchtfoto
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder:Thomas Erwin

Aangebracht door: Vanlaer Josette

Feitelijke context
Gemeentelijk reglement: Publicatie van een thermografische luchtfoto op een publiek
toegankelijke website.
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 juni 2017 met betrekking
tot deelname aan het project ‘opmaak van een thermografische luchtfoto’ van Interleuven;
Overwegende dat dit project een thermografische luchtfoto van het gemeentelijk grondgebied omvat
waarbij deze luchtfoto gepubliceerd wordt op een publiek toegankelijke website;
Overwegende dat de thermografische luchtfoto van de gemeente door iedereen raadpleegbaar is en
door het ingeven van een adres een thermografisch beeld van het dak van een woning centraal op het
scherm zichtbaar wordt;
Gelet het schrijven van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aan de
stad Gent d.d. 17/11/2016 en de gemeente Opwijk d.d. 23/08/2017 met betrekking tot de publicatie
van de warmtefoto van de stad Gent, respectievelijk de gemeente Opwijk, op een publiek
toegankelijke website;
Gelet op het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan de
publicatie van een thermografische luchtfoto op een publiek toegankelijke website enkel plaatsvinden
in de mate dat een gemeentelijke reglement in de oprichting van een dergelijke website voorziet en
mits het aanbieden op de website zelf van een heldere en duidelijke mogelijkheid dat een inwoner
zich kan verzetten tegen de publicatie op de website van informatie met betrekking tot zijn woning
en dat het vervolgens mogelijk is om zijn woning op de website te maskeren;
Beslissing:
Artikel 1.
De gemeenteraad gaat akkoord om de thermografische luchtfoto van het gemeentelijk grondgebied
te publiceren op een publiek toegankelijke website waarbij een inwoner op basis van het ingeven van
adresgegevens het thermografisch beeld van het dak van een woning kan raadplegen.
Artikel 2.
Het resultaat van de opmaak van de thermografische luchtfoto van de gemeente en de publicatie
ervan op een website wordt enkel gebruikt door de gemeente ter promotie en sensibilisering van
inwoners voor energiebesparing en CO2-reductie.
Artikel 3.
Bij het publiceren van de thermografische luchtfoto wordt duidelijk aangegeven dat een inwoner zich
kan verzetten tegen de publicatie van de eigen woning. Met andere woorden, over de mogelijkheid
om een woning te ‘blurren’ of te maskeren, zal duidelijk gecommuniceerd worden.
goedgekeurd
Kristof Mollu vraagt of de gemeente hieromtrent de nodige promotie en communicatie zal voeren?
Hierop wordt bevestigend geantwoord.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.
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9) Reglement op de inventarisatie van verwaarloosde woningen en/of gebouwen
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Stefke Bellen
Patrick Vandijck, burgemeester

Aangebracht door: Niels Willems en

Feitelijke context
•

•

•

Sinds 1 januari 2014 heeft de gemeenteraad een belasting ter bestrijding van verkrotting van
gebouwen en woningen ingevoerd, ook gekend als de ‘krotbelasting’. Dit was een
gemeentelijke belasting voor panden die geregistreerd stonden op de gewestelijke
inventarisatielijst onbewoonbaar en ongeschikte woningen en voor panden die geregistreerd
stonden op de gewestelijke inventarisatielijst verwaarloosde woningen en gebouwen.
Het decreet van 23 december 2016 houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen
omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen wijzigt deze ‘krotbelasting’. De
heffing op de ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen blijft gewestelijk tenzij het
lokale bestuur een eigen heffing oplegt. Op 23 maart 2017 heeft de gemeenteraad een
belastingreglement op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde gebouwen goedgekeurd.
De heffing op de verwaarloosde woningen wordt overgeheveld naar het lokaal niveau waarbij
de gewestelijke heffing op verwaarlozing volledig verdwijnt. Deze overheveling impliceert
ook dat de gemeente een eigen inventarisatielijst van verwaarloosde woningen dient op te
stellen.
Het college besliste in de zitting van 23/10/2017 het reglement op de inventarisatie van
verwaarloosde woningen en/of gebouwen aan de gemeenteraad voor te leggen. Voor het
aanslagjaar 2019 zal een belastingreglement voor verwaarloosde woningen en gebouwen ter
goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Argumentatie
•
•

•
•

Verwaarlozing van gebouwen en woningen op het grondgebied van de gemeente zorgt voor
verloedering van de leefomgeving en moet voorkomen en bestreden worden.
het beleid met betrekking tot verwaarloosde woningen en gebouwen wordt overgeheveld van
het Vlaamse naar het gemeentelijk niveau, waarbij de gewestelijke registratie en heffing
volledig worden opgeheven;
het is wenselijk dat het op het grondgebied van de gemeente beschikbare patrimonium voor
wonen optimaal benut wordt;
Het is nuttig om een geïntegreerd beleid te voeren ter bestrijding van leegstand en
verwaarlozing van woningen en gebouwen;

Juridisch kader
•
•
•

•
•

De grondwet, meer bepaald artikel 170 §4.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en later wijzigingen.
Het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
1996 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 24 tot en met artikel 30, hierna genoemd
het Heffingsdecreet.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en later wijzigingen, meer bepaald artikel 42 §3, de
artikelen 186 en 187 en de artikelen 248 tot en met 264.
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BESLUIT
Artikel 1: Begripsomschrijvingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
1° bezwaarinstantie: het college van burgemeester en schepenen;
2° beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen:
a) een aangetekend schrijven;
b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningwijze waarbij de datum van
kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;
3° Gebouw: het onroerend goed vermeld in artikel 24, 2° van het Heffingsdecreet;
4° Gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen: de inventaris, sinds 1 januari
2017 vermeld in artikel 26 van het Heffingsdecreet;
5° Gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen: het register vermeld in artikel
3, §1 van dit reglement;
6° Registerbeheerder: de intergemeentelijke administratieve eenheid die door het gemeentebestuur
wordt belast met de opmaak, het beheer en de actualisering van het gemeentelijk register van
verwaarloosde woningen en gebouwen. Hartje Hageland fungeert als intergemeentelijke
administratieve eenheid.
7° Registratiedatum: de datum waarop een woning of een gebouw met toepassing van artikel 4 van
dit reglement in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen is opgenomen;
8° Woning: het onroerend goed vermeld in artikel 24, 5° van het Heffingsdecreet;
9° Zakelijk gerechtigde: de houder van één van de volgende zakelijke rechten:
a) de volle eigendom;
b) het recht van opstal of van erfpacht;
c) het vruchtgebruik.

Artikel 2. Vaststelling van de verwaarlozing
De door het college van burgemeester en schepenen met de opsporing van verwaarloosde woningen
en gebouwen belaste personeelsleden, stellen de verwaarlozing van een woning of een gebouw vast
in een genummerde administratieve akte, aan de hand van het model van technisch verslag dat als
bijlage is toegevoegd aan dit reglement. Daarbij geldt een gebrek van categorie I voor één punt, van
categorie II voor drie punten, van categorie III voor negen punten en van categorie IV voor twaalf
punten. Er is sprake van verwaarlozing als de indicaties in dit verslag een eindscore opleveren van
minimaal 12 punten. Aan het verslag wordt minstens één foto van de woning of het gebouw
toegevoegd.
Artikel 3. Gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen
De gemeente houdt een gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen bij.
In dit register worden minimaal de volgende gegevens opgenomen:
1°
2°
3°
4°
5°

het adres van de verwaarloosde woning of het verwaarloosde gebouw;
de kadastrale gegevens van de verwaarloosde woning of het verwaarloosde gebouw;
de identiteit en het adres van alle zakelijk gerechtigden;
het nummer en de datum van de administratieve akte;
de toestand van verwaarlozing van de woning of het gebouw, inclusief het technisch verslag;
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6° de eventuele ligging binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd
onteigeningsplan;
7° de eventuele voorbereiding van een onteigeningsplan waarbinnen het verwaarloosd gebouw zich
situeert.
Artikel 4. Registratie van verwaarloosde woningen en gebouwen
§1. De registerbeheerder neemt een woning of een gebouw, waarvan is vastgesteld dat het
verwaarloosd is, op in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen, de vijfde
werkdag na het verstrijken van de bezwaartermijn vermeld in artikel 6, §1, tweede lid, 4° of, wanneer
een ontvankelijk bezwaar is ingediend, de eerste werkdag die volgt op de beslissing waarbij
geoordeeld wordt dat het bezwaar ongegrond is.
§2. Een woning die of een gebouw dat opgenomen is in het gemeentelijk register van leegstaande
gebouwen of woningen, kan eveneens worden opgenomen in het gemeentelijk register van
verwaarloosde woningen en gebouwen.
Een woning die opgenomen is in de gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare
woningen, kan eveneens worden opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen
en gebouwen.
Artikel 5. Kennisgeving van de voorgenomen registratie
Alle zakelijk gerechtigden, zoals bekend bij de administratie van het Kadaster, de Registratie en de
Domeinen, worden met een beveiligde zending in kennis gesteld van het voornemen om de woning of
het gebouw op te nemen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.
Deze kennisgeving bevat:
1° de genummerde administratieve akte;
2° het technisch verslag;
3° informatie over de gevolgen van de registratie, inclusief verwijzing naar dit reglement;
4° informatie over de bezwaarprocedure tegen de opname in het gemeentelijk register van
verwaarloosde woningen en gebouwen;
5° informatie over de mogelijkheid tot schrapping uit het gemeentelijk register van verwaarloosde
woningen en gebouwen.
De beveiligde zending wordt gericht aan de woonplaats van de zakelijk gerechtigde(n). Is een
woonplaats van een zakelijk gerechtigde niet gekend, dan wordt de beveiligde zending gericht aan
zijn verblijfplaats. Is de verblijfplaats van een zakelijk gerechtigde niet gekend, dan vindt de
betekening plaats aan het adres van de woning of het gebouw waarop de administratieve akte
betrekking heeft.
Artikel 6. Bezwaar tegen de voorgenomen registratie
§1. Tegen het voornemen, om een woning of een gebouw op te nemen in het gemeentelijk register
van verwaarloosde woningen en gebouwen, vermeld in artikel 5, kan de zakelijk gerechtigde bezwaar
indienen bij de bezwaarinstantie.
Op straffe van nietigheid moet het bezwaarschrift:
1° ondertekend en gemotiveerd zijn;
2° met een beveiligde zending worden ingediend;
3° minimaal de volgende gegevens bevatten:
a) de identiteit en het adres van de indiener;
b) de vermelding van het nummer van de administratieve akte;
c) de vermelding van het adres van de woning of het gebouw waarop het bezwaarschrift
betrekking heeft;
4° worden betekend binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat de dag na de betekening van de
beveiligde zending vermeld in artikel 5.
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§2. Een laattijdig ingediend bezwaar tegen een voorgenomen registratie wordt behandeld als een
verzoek tot schrapping als vermeld in artikel 7.
Bij betekening per aangetekend schrijven geldt de datum van verzending als datum van de indiening
van het bezwaarschrift.
§3. De vaststelling van de verwaarlozing kan betwist worden met alle bewijsmiddelen van gemeen
recht, uitgezonderd de eed.
§4. Als het bezwaarschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk
gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij
optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair.
§5. De bezwaarinstantie stuurt aan de indiener van een bezwaarschrift een ontvangstbevestiging.
§6. De bezwaarinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke bezwaarschriften. Het
onderzoek gebeurt op stukken als de feiten vatbaar zijn voor een directe, eenvoudige vaststelling.
Als een onderzoek op stukken niet volstaat, wordt een feitenonderzoek uitgevoerd door de met
opsporing van verwaarloosde woningen en gebouwen belaste personeelsleden.
§7. De bezwaarinstantie doet uitspraak over het bezwaar en betekent zijn beslissing met een
beveiligde zending aan de indiener ervan, binnen een termijn van orde van negentig dagen, die ingaat
de dag na de betekening van het bezwaarschrift.
§8. Wordt het bezwaar ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw niet opgenomen in het
gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.
Artikel 7. Schrapping uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen
§1. De registerbeheerder schrapt een woning of een gebouw uit het gemeentelijk register van
verwaarloosde woningen en gebouwen wanneer de zakelijk gerechtigde bewijst dat de woning of het
gebouw geen indicaties van verwaarlozing meer vertoont die bij quotering in het model van technisch
verslag, vermeld in artikel 2, 12 punten of meer zouden opleveren. De zakelijk gerechtigde richt
hiertoe een schriftelijk verzoek aan de registerbeheerder.
Op straffe van nietigheid moet dit verzoek:
1° ondertekend en gemotiveerd zijn;
2° met een beveiligde zending worden ingediend;
3° minimaal de volgende gegevens bevatten:
a) de identiteit en het adres van de indiener;
b) de vermelding van het adres van de woning of het gebouw waarop het verzoek betrekking
heeft.
Bij betekening per aangetekend schrijven geldt de datum van verzending als datum van de indiening
van het verzoek tot schrapping uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en
gebouwen.
§2. De beëindiging van de staat van verwaarlozing kan aangetoond worden met alle bewijsmiddelen
van gemeen recht, uitgezonderd de eed.
§3 Als het verzoek tot schrapping ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk
gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij
optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair.
§4. De registerbeheerder stuurt aan de indiener van het verzoek tot schrapping een
ontvangstbevestiging.
§5. De registerbeheerder onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke verzoeken tot schrapping.
Het onderzoek gebeurt op stukken als de feiten vatbaar zijn voor een directe, eenvoudige vaststelling.
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Als een onderzoek op stukken niet volstaat, wordt een feitenonderzoek uitgevoerd door de met
opsporing van verwaarloosde woningen en gebouwen belaste personeelsleden.
§6. De registerbeheerder doet uitspraak over het verzoek tot schrapping en betekent zijn beslissing
met een beveiligde zending aan de indiener ervan, binnen een termijn van negentig dagen die ingaat
de dag na de betekening van verzoek.
Als de kennisgeving vermeld in het eerste lid niet is gebeurd binnen de voorziene termijn, wordt het
verzoek tot schrapping geacht te zijn ingewilligd.
§7. Wordt het verzoek ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw geschrapt uit het gemeentelijk
register van verwaarloosde woningen en gebouwen. De datum van betekening van het verzoek tot
schrapping geldt als datum van schrapping uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen
en gebouwen.
Artikel 8. Beroep tegen weigering tot schrapping
§1. Tegen de beslissing tot weigering van de schrapping van een woning of gebouw uit het
gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen kan de zakelijk gerechtigde beroep
aantekenen bij de bezwaarinstantie.
Op straffe van nietigheid moet dit beroep:
1° ondertekend en gemotiveerd zijn;
2° met een beveiligde zending worden ingediend;
3° minimaal de volgende gegevens bevatten:
a) de identiteit en het adres van de indiener;
b) de vermelding van het adres van de woning of het gebouw waarop het verzoek betrekking
heeft;
c) de weigeringsbeslissing;
4° worden betekend binnen een termijn van 30 dagen die ingaat de dag na de betekening van de
weigeringsbeslissing.
§2. De beëindiging van de staat van verwaarlozing kan aangetoond worden met alle bewijsmiddelen
van gemeen recht, uitgezonderd de eed;
§3 Als het beroepschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk
gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij
optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair.
§4. De bezwaarinstantie stuurt aan de indiener van het beroep een ontvangstbevestiging.
§5. De bezwaarinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke beroepen. Het onderzoek
gebeurt op stukken als de feiten vatbaar zijn voor een directe, eenvoudige vaststelling. Als een
onderzoek op stukken niet volstaat, wordt een feitenonderzoek uitgevoerd door de met opsporing van
verwaarloosde woningen en gebouwen belaste personeelsleden.
§6. De bezwaarinstantie doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing met een beveiligde
zending aan de indiener ervan, binnen een termijn van negentig dagen die ingaat de dag na de
betekening van beroepschrift.
Als de kennisgeving vermeld in het eerste lid niet is gebeurd binnen de voorziene termijn, wordt het
beroep geacht te zijn ingewilligd.
§7. Wordt het beroep ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw geschrapt uit het gemeentelijk
register van verwaarloosde woningen en gebouwen.
Artikel 9
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit, en in het
bijzonder de voorziene bekendmaking.
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Artikel 10
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet en is bindend
vanaf 1 januari 2018.
Artikel 11
Deze verordening wordt in het kader van het algemeen bestuurlijk toezicht aan de toezichthoudende
overheid toegezonden, zoals blijkt uit art. 248 e.v. van het gemeentedecreet.
goedgekeurd
Kristof Mollu vraagt op welk aanslagjaar de desbetreffende heffing van toepassing zou zijn? Patrick
Vandijck deelt mee dat dit aanslagjaar 2019 zal zijn.
Griet Vandewijngaerden vraagt zich af wat nu de stappen zijn die ondernomen zullen worden voor de
huur van de leegstaande woningen aan de kazerne? Er zal overgegaan worden tot openbare verkoop.
Mogelijkheid wordt bekeken om onderhands te verkopen tegen de prijs opgenomen in het
schattingsverslag.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

10) Aanpassing contantbelastingsreglement CP voor inzameling roze zak
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Thomas Erwin
Josette

Aangebracht

door:

Vanlaer

Feitelijke context
Contantbelastingsreglement voor de ter inzameling en verwerking op het containerpark
aangeboden zachte plastics
De gemeenteraad
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams
Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA);
Gelet op de het besluit van de gemeenteraad dd. 30/05/2016 waarbij harde en zachte plastics als
nieuwe selectief in te zamelen fracties worden ingevoerd (in het politiereglement betreffende de
inzameling van huishoudelijke afvalstoffen );
Overwegende dat EcoWerf vanaf 1 juli 2016 harde en zachte plastics inzamelt op de containerparken;
Overwegende dat Ecowerf vanaf 01 januari 2018 zachte plastics huis-aan-huis zal inzamelen;
Onder zachte plastics wordt verstaan: 100% zuivere folies, zakken, potjes,… (LDPE; HDPE, PP,….)
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Wat kan
Folies
Draagtassen
Zakjes
Blisters
Kuipjes en vlootjes
Potjes
Kleerhangers
Bloempotjes
Klein speelgoed
Harde plastic met volume < 10 l
(emmer)

Wat kan niet
Pmd
Pvc
Rubber
Schuimrubber
Textiel
Schoenen
Leder
Piepschuim
Geplastificeerd papier
Golfplaten
Zilverkleurige folies

Deze dienen te worden aangeboden in een door EcoWerf via de gemeente ter beschikking gesteld
recipiënt (roze zak).
Overwegende dat de kosten voor de uitbating van het containerpark - en meer in het bijzonder de
kosten verbonden aan inzameling en verwerking van de daar aangeboden afvalstoffen -, zwaar
doorwegen op de gemeentelijke financiën;
Overwegende dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht dienen te zijn;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen dd. 13 november 2017 om
volgende tarieven te hanteren:

Zachte plastics:
25 cent/zak (60 liter)
•
•
•
•

Detectielus 1 = 1,00 euro voor een voetganger, een fiets, een bromfiets en een
personenwagen
Detectielus 2 = 2,00 euro voor een personenwagen met aanhangwagen
Detectielus 3 = 10,00 euro voor een personenwagen met grote aanhangwagen
Hoogtemeting = 2,00 euro gemeten op een hoogte van 1.90 m.

Overwegende dat deze contantbelasting wordt gedifferentieerd in functie van de fractie en het
volume of gewicht van de aangeboden afvalstoffen;
Overwegende dat de invoering van dergelijke contantbelasting de gemeente toelaat om het principe
“de vervuiler” betaalt toe te passen;
Overwegende dat bovendien de burger beloond wordt door deze mogelijkheid van nog meer
doorgedreven afvalsortering in de zin dat de contantbelasting op harde en zachte plastics lager is dan
deze op restafval en/of grof vuil waarin de plastics anders zouden terechtkomen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 inzake de uitdrukkelijke motivering van bestuursbeslissingen;
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het
administratief toezicht op de gemeenten;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 mei 2016 waarin gesteld wordt dat de roze zak wordt
aangeboden aan 25 cent/zak (60 liter) en dat deze gratis werd aanvaard op het containerpark van
Kortenaken;
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Gelet op het feit dat Ecowerf vanaf 01 januari 2018 de roze zak (zachte plastics) huis-aan-huis gaat
inzamelen zodat de bevolking zich niet meer voor deze fractie naar het containerpark hoeft te
begeven en dat bijgevolg de reden wordt weggenomen om deze fractie gratis te laten aanbieden op
het containerpark van Kortenaken;
BESLUIT
Artikel 1: Met ingang van 01 januari 2018 wordt een contantbelasting geheven op het aanbieden van
zachte plastics van
•
•
•

Detectielus 1 = 1,00 euro voor een voetganger, een fiets, een bromfiets en een
personenwagen
Detectielus 2 = 2,00 euro voor een personenwagen met aanhangwagen
Detectielus 3 = 10,00 euro voor een personenwagen met grote aanhangwagen.

Artikel 2: Met ingang van 1 juli 2016 wordt een contantbelasting geheven op het aanbieden van zachte
plastics van 25 cent/zak (60liter).
Artikel 3: Het onderdeel van zachte plastics van de gemeenteraad van 30 mei 2016 wordt integraal
overgenomen door deze beslissing.
Artikel 3: Gelast het College van burgemeester en schepenen met de uitvoering van dit besluit.
Artikel 4: Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht zoals geregeld door het
gemeentedecreet.
goedgekeurd
Josette Vanlaer merkt op dat de roze zak om de zes weken opgehaald zal worden.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
11) Belasting op de onroerende goederen - Opcentiemen 2018
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Jan Van Brusselt

Aangebracht door: Patrick Vandijck, burgemeester

Feitelijke context
Belasting op de onroerende goederen - Opcentiemen 2018
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 2018
De onroerende voorheffing is een gewestbelasting, gevestigd op het kadastraal inkomen van
onroerende goederen: gronden, woningen, gebouwen en sommige bedrijfsuitrusting.
Gemeenten en provincies vestigen opcentiemen op de gewestelijke basisbelasting. Dit gebeurt door
een beslissing van hun raad die uiterlijk op 31 januari van het aanslagjaar moet genomen zijn. De
opcentiemen worden samen met de basisbelasting ingevorderd door de Vlaamse Belastingdienst en
later doorgestort naar de provincies en de gemeenten.
(Voor de omrekening van de gemeentelijke opcentiemen voor het aanslagjaar 2017 naar de
gemeentelijke opcentiemen voor het aanslagjaar 2018 wordt de omrekeningscoëfficiënt 1,588
gebruikt zoals in de onderaan bijgevoegde bestanden te zien is. (Let op: de omrekeningscoëfficiënt
werd gecorrigeerd van 1,5897 naar 1,588 ).
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BESLUIT
De Gemeenteraad,
Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op artikel 464, 1°, van het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op de artikelen 42, §3, 186, 187 en 253, §1, 3°, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
Gelet op het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde
financiering van de provincies;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat ingevolge het gewijzigde artikel 2.1.4.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit de
basisheffing van de onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest vanaf het aanslagjaar 2018 stijgt
van 2,5% naar 3,97% van het kadastraal inkomen;
Overwegende dat het gewijzigde artikel 2.1.4.0.2, §2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
de gemeenten verplicht om hun gemeentelijke opcentiemen dientengevolge aan te passen: “Voor
iedere gemeente van het Vlaamse Gewest mag het tarief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, op zichzelf de
opbrengst van de gemeentelijk opcentiemen van het aanslagjaar waarin dit artikel in werking treedt
niet verhogen ten opzichte van het vorige aanslagjaar”;
Overwegende dat de gemeente om de fiscale druk op hetzelfde niveau te behouden als voor het
aanslagjaar 2017 haar opcentiemen ten opzichte van het aanslagjaar 2017 moet delen door 1,588;
Na beraadslaging,

Besluit:
Artikel 1:
Voor het aanslagjaar 2018 worden ten bate van de gemeente 929 opcentiemen geheven op de
onroerende voorheffing.
Artikel 2 :
De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse
Belastingdienst.
Artikel 3:
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.
goedgekeurd
Zowel inkomsten gemeente alsook de kost voor de inwoner blijven hetzelfde voor het gemeentelijk
deel van de belasting op onroerende goederen.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.
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FINANCIËN
12) Aanvullende PersonenBelasting dienstjaar 2018
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Jan Van Brusselt
burgemeester

Aangebracht door: Patrick Vandijck,

Feitelijke context
De raad,
Gelet op art 170 §4 van de grondwet;
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 43;
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelasting, inzonderheid op de artikelen 465 tot en met 470
bis;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 en het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de omzendbrief BB 2012/1 betreffende budgetonderrichtingen;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente.
BESLUIT:
Art. 1 Voor het aanslagjaar 2018 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de
rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.
Art. 2 De belasting wordt vastgesteld op 7,8 % van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze
belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven
in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.
Art. 3 De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het
bestuur der directe belastingen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen.
Art. 4.
Afschriften van dit besluit worden toegezonden aan:
de Provinciegouverneur van Vlaams-Brabant, Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Binnenlands
Bestuur, Diestsepoort 6, 3000 Leuven
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling financieel management,
Boudewijnlaan 30 te 1000 Brussel.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.
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13) Advies budgetwijziging 2017 en budget 2018 kerkfabriek Hogen
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils *** Betrokken schepen: Patrick Vandijck, burgemeester
Feitelijke context
Het centraal kerkbestuur bezorgt de Gemeente Kortenaken de budgetwijziging van 2017 en het
budget 2018 van de kerkfabriek Hogen. Beide passen in het financieel meerjarenplan en vragen dus
geen extra bijdrage bovenop de voorziene budgetten in de gemeente. Zolang er geen fusie van
kerkfabrieken in Geetbets gerealiseerd is, blijft de huidige overeenkomst van 1/9 de dotatie lopende.
De kerkfabriek van Hogen is immers nog autonoom.
Juridisch kader
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;
Gelet op het positief advies van het college van burgemeester en schepenen op 23/10/2017.
Financiële aspecten
Kostprijs: Beschikbaar budget: 64940000/079000/7
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist positief advies aan de budgetwijziging 2017 en budget 2018 van de
kerkfabriek Hogen te verlenen.
Art. 2. De gemeenteraad wenst evenwel een stand van zaken inzake kerkfabriek Geetbets te kennen
om alzo de budgettaire impact voor de komende jaren te kunnen inschatten.
goedgekeurd
Michel Vander Velpen vraagt wanneer de fusie zal plaatsvinden. Jan Van Brusselt deelt mee dat het
gebied van Hogen dat op ons grondgebied ligt, wordt gevoegd aan KANA. Hierop wordt teruggekomen
volgende gemeenteraad.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.
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VRIJE TIJD/FEESTELIJKHEDEN/VERORDENINGEN
14) Retributie spinningmarathon
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Andy Braem
Betrokken schepen: Nancy Maris
Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet.
Gelet op het decreet lokaal sportbeleid en de meerjarenplanning van de gemeente waarin de sport
promotionele activiteiten van de gemeente zijn opgenomen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 27 maart 2015, waarbij delegatie wordt gegeven van
de gemeenteraad aan het college om in de sector van de vrije tijd de retributies vast te stellen mits
bekrachtiging in de eerstvolgende gemeenteraadszitting;
Overwegende dat op 9 december 2017 de spinningmarathon genaamd ’12 uren van de Vruen’ wordt
georganiseerd;
Overwegende dat elke fiets gedurende 12u bezet moet zijn;
Overwegende dat voor deze activiteit een bijdrage van € 50 per ploeg wordt gevraagd;
Gelet op het feit dat een ploeg uit min. 4 deelnemers bestaat;
Overwegende dat de opbrengst naar de 1000km kom op tegen kanker gaat waaraan verschillende
inwoners van onze gemeente zullen deelnemen;
Gelet op Collegebesluit dd. 21 augustus 2017;
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college waarbij de prijs voor deze
activiteit wordt bepaald op € 50 per ploeg.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.
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BURGERZAKEN
15) Vaststelling tarieven voor reispassen aan Belgen op doorreis en voor reisdocumenten aan
vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen.
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo

Aangebracht door: Jan Van Brusselt en Patrick Vandijck, burgemeester

Feitelijke context
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de grondwet;
Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief BB 2008/07 betreffende het voornoemde decreet van 30 mei 2008;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van onderrichtingen
over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op de aanpassing van het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken bepaald
door de gemeenteraad op de zitting van 24 november 2016;
Gelet op de omzendbrief van 20 september 2017 die van toepassing is vanaf 1 januari 2018 en die
bepaalt dat de bevoegdheid van de provincies in verband met de aanvragen van paspoorten aan
Belgen op doorreis en van reisdocumenten aan vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen wordt
overgedragen aan de gemeentelijke diensten;
Gelet op de communicatie van 17 oktober 2017 van FOD Buitenlandse Zaken Dienst reis-en
identiteitsdocumenten, die de tarieven bepaalt van deze reisdocumenten die van toepassing zijn
vanaf 1 januari 2018;
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Paspoort

Gewone
procedure

Dringende
procedure

Gewoon 32 blz. voor Belgen op Meerderjarig
doorreis
Minderjarig

65 euro
35 euro

240 euro
210 euro

Gewoon 64 blz. voor Belgen op Meerderjarig
doorreis
Minderjarig

NVT
NVT

240 euro
210 euro

RD vluchtelingen

Meerderjarig
Minderjarig

61 euro
41 euro

230 euro
210 euro

RD vreemdelingen

Meerderjarig
Minderjarig

61 euro
41 euro

230 euro
210 euro

RD staatlozen

Meerderjarig
Minderjarig

61 euro
41 euro

230 euro
210 euro

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op de uniformiteit met de reeds geldende tarieven van reisdocumenten;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1
Vanaf 1 januari 2018 worden belastingen zoals vermeld in artikel 2 op de afgifte van paspoorten aan
Belgen op doorreis en van reisdocumenten aan vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen door het
gemeentebestuur van toepassing.
De belasting wordt toegevoegd aan het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken
zoals vastgesteld door de gemeenteraad op de zitting van 24 november 2016.
De belasting is verschuldigd door de persoon die het stuk vraagt.
Artikel 2
Vanaf 1 januari 2018 wordt de kostprijs op de afgifte van voornoemde paspoorten vastgesteld als
volgt:
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Paspoort

Gewone
procedure

Dringende
procedure

Gewoon 32 blz. voor Belgen op Meerderjarig
doorreis
Minderjarig

80 euro
40 euro

250 euro
210 euro

Gewoon 64 blz. voor Belgen op Meerderjarig
doorreis
Minderjarig

NVT
NVT

250 euro
210 euro

RD vluchtelingen

Meerderjarig
Minderjarig

80 euro
45 euro

250 euro
210 euro

RD vreemdelingen

Meerderjarig
Minderjarig

80 euro
45 euro

250 euro
210 euro

RD staatlozen

Meerderjarig
Minderjarig

80 euro
45 euro

250 euro
210 euro

Artikel 3
De belasting wordt betaald door de persoon of instelling aan wie het stuk door het gemeentebestuur
op aanvraag of ambtshalve wordt uitgereikt op het ogenblik van de aanvraag van het administratief
stuk of de afdruk van het basisdocument.
De aan de belasting onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot het bekomen van een
administratief stuk indienen, moeten op het ogenblik van hun aanvraag het bedrag van de belasting
in bewaring geven bij de financieel beheerder of zijn afgevaardigde indien dit document niet
onmiddellijk bij de aanvraag kan afgegeven worden.
Bij gebrek van contante betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt het een kohierbelasting.
Artikel 4
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen bij het College van
Burgemeester en Schepenen. Het bezwaarschrift moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden
ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. De indiening kan gebeuren door verzending of
overhandiging.
Bezwaarschriften kunnen onder dezelfde voorwaarden en binnen dezelfde termijn worden ingediend
via een duurzame drager.
De indiening van het bezwaarschrift moet op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn
van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening
ervan.
Artikel 5
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het huidig decreet, zijn de bepalingen van Titel VII
(vestiging en vordering van de belastingen), Hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en
controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn,
rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriuminterest;
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rechten en voorrechten van de schatkist; verjaring van de schatkist) van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek zijn
van toepassing op de provincie- en gemeentebelasting, voor zover zij met name niet de belasting op
de inkomsten betreffen.
Artikel 6
De bekendmaking van dit besluit verloopt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

16) Nieuwe tarieven elektronische identiteitsdocumenten naar aanleiding van de jaarlijkse
indexatie.
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo
Patrick Vandijck, burgemeester

Aangebracht door: Jan Van Brusselt en

Feitelijke context
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op de grondwet;
Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief BB 2008/07 betreffende het voornoemde decreet van 30 mei 2008;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van onderrichtingen
over de gemeentefiscaliteit;
Gelet op het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen
ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten voor Belgen,
de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar, de
elektronische kaarten en elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemde onderdanen en
de biometrische kaarten en biometrische verblijfstitels afgeleverd aan vreemde onderdanen van
derde landen;
Gelet op de aanpassing van het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken bepaald
door de gemeenteraad op de zitting van 24 november 2016;
Gelet op het ministerieel besluit van 11 september 2017 tot wijziging van voornoemd besluit;
Gelet op omzendbrief van 12 september 2017 waarin vermeld wordt dat het tarief van de
vergoedingen op 1 januari automatisch wordt herzien op basis van de gezondheidsindex met name
dat de volgende bedragen van toepassing worden vanaf 1 januari 2018
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A

TARIEF voor de gewone procedure

1/1/18

EID voor Belgen, bedoeld in artikel 1, lid 1, 1e en 2e

16 euro

EID uitgereikt aan Vreemde onderdanen, bedoeld in artikel 1, lid 1, 4 e

16 euro

EID voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar, bedoeld in artikel 1, lid 1, 1 e en 5e
6,40 euro
Biometrische kaarten en verblijfstitels uitgereikt aan vreemde onderdanen van derde
landen bedoeld in artikel 1, lid 1, 3e
B

C

19,20 euro
TARIEF voor de spoedprocedures met levering in de gemeente
EID voor Belgen en elektronische kaarten en elektronische verblijfsdocumenten
afgeleverd aan vreemde onderdanen, bedoeld in artikel 1, lid 1, 1 e 2e en 4e
Optie 1 – Spoedprocedure
Optie 2 – Extreme spoedprocedure
84 euro
127,60 euro
EID voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar bedoeld in artikel 1, lid 1, 5 e
Optie 1 – Spoedprocedure
Optie 2- Extreme spoedprocedure
84 euro
127,60 euro
Spoedprocedures met gecentraliseerde levering bij de Algemene Directie
Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken – Brussel
Identiteitskaarten voor Belgen en voor Belgische kinderen onder de 12 jaar, bedoeld
in artikel 1, lid 1, 1e, 2e en 5e
Optie 3 – Extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering
95,70 euro

D

Verlaagd tarief vanaf het tweede EID voor Belgische kinderen onder twaalf jaar
gelijktijdig aangevraagd voor kinderen van éénzelfde gezin
die op het zelfde adres zijn ingeschreven voor zowel de dringende als zeer
dringende aanvragen
55,60 euro

Gelet op het advies van de financieel beheerder David Puttevils;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT:
Artikel 1
Vanaf 1 januari 2018 worden belastingen zoals vermeld in artikel 2 op de afgifte van elektronische
identiteitsdocumenten door het gemeentebestuur van toepassing.
De belastingen zoals vermeld in artikel 2 op de afgifte van elektronische identiteitsdocumenten
vervangen de belastingen op de afgifte van elektronische identiteitsdocumenten zoals bepaald door
de gemeenteraad op de zitting van 24 november 2016.
De belasting is verschuldigd door de persoon die het stuk vraagt.
Artikel 2
Vanaf 1 januari 2018 wordt de kostprijs op de afgifte van voornoemde elektronische
identiteitsdocumenten vastgesteld als volgt:
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A

TARIEF voor de gewone procedure

1/1/18

EID voor Belgen, bedoeld in artikel 1, lid 1, 1e en 2e

19 euro

EID uitgereikt aan Vreemde onderdanen, bedoeld in artikel 1, lid 1, 4 e

19 euro

EID voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar, bedoeld in artikel 1, lid 1, 1 e en 5e
9 euro
Biometrische kaarten en verblijfstitels uitgereikt aan vreemde onderdanen van derde
landen bedoeld in artikel 1, lid 1, 3e
B

C

23 euro
TARIEF voor de spoedprocedures met levering in de gemeente
EID voor Belgen en elektronische kaarten en elektronische verblijfsdocumenten
afgeleverd aan vreemde onderdanen, bedoeld in artikel 1, lid 1, 1e 2e en 4e
Optie 1 – Spoedprocedure
Optie 2 – Extreme spoedprocedure
100 euro
155 euro
EID voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar bedoeld in artikel 1, lid 1, 5 e
Optie 1 – Spoedprocedure
Optie 2- Extreme spoedprocedure
100 euro
155 euro
Spoedprocedures met gecentraliseerde levering bij de Algemene Directie
Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken – Brussel
Identiteitskaarten voor Belgen en voor Belgische kinderen onder de 12 jaar, bedoeld
in artikel 1, lid 1, 1e, 2e en 5e
Optie 3 – Extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering
115 euro

D

Verlaagd tarief vanaf het tweede EID voor Belgische kinderen onder twaalf jaar
gelijktijdig aangevraagd voor kinderen van éénzelfde gezin die op het zelfde
adres zijn ingeschreven voor zowel de dringende als zeer dringende aanvragen
67 euro

Artikel 3
De belasting wordt betaald door de persoon of instelling aan wie het stuk door het gemeentebestuur
op aanvraag of ambtshalve wordt uitgereikt op het ogenblik van de aanvraag van het administratief
stuk of de afdruk van het basisdocument.
De aan de belasting onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot het bekomen van een
administratief stuk indienen, moeten op het ogenblik van hun aanvraag het bedrag van de belasting
in bewaring geven bij de financieel beheerder of zijn afgevaardigde indien dit document niet
onmiddellijk bij de aanvraag kan afgegeven worden.
Bij gebrek van contante betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt het een kohierbelasting.
Artikel 4
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen bij het College van
Burgemeester en Schepenen. Het bezwaarschrift moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden
ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. De indiening kan gebeuren door verzending of
overhandiging.
Bezwaarschriften kunnen onder dezelfde voorwaarden en binnen dezelfde termijn worden ingediend
via een duurzame drager.
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De indiening van het bezwaarschrift moet op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn
van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening
ervan.
Artikel 5
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het huidig decreet, zijn de bepalingen van Titel VII
(vestiging en vordering van de belastingen), Hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en
controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn,
rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriuminterest;
rechten en voorrechten van de schatkist; verjaring van de schatkist) van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek zijn
van toepassing op de provincie- en gemeentebelasting, voor zover zij met name niet de belasting op
de inkomsten betreffen.
Artikel 6
De bekendmaking van dit besluit verloopt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

JUR STAF
17) Sluitings- en Verlofdagen 2018
DE GEMEENTERAAD
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems *** Betrokken schepen: Niels Willems
Feitelijke context
Voorgesteld wordt om de verlof- en feestdagen 2018 voor het gemeentepersoneel, zoals te vinden in
bijlage, goed te keuren.
Juridisch kader
Gelet op artikel 229 van de rechtspositieregeling.
Artikel 229
§1. Het personeelslid heeft betaalde vakantie op de volgende feestdagen: 1 januari, paasmaandag, 1
mei, Hemelvaartsdag, pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 2 november, 11
november, 15 november, 25 december, 26 december.
§2. De gemeenteraad bepaalt jaarlijks op welke wijze feestdagen die samenvallen met een zaterdag,
zondag of een andere feestdag gecompenseerd worden.
De gemeenteraad heeft hierbij de volgende mogelijkheden:
-

Het vaststellen van vervangende feestdagen;

-

Het verlenen van het recht aan personeelsleden om deze dagen conform de modaliteiten van
de jaarlijkse vakantiedagen op te nemen.

De gemeenteraad neemt deze beslissing uiterlijk op 15 december van het voorafgaande jaar.
Gelet op het akkoord van de syndicale vertegenwoordigers, gegeven per email;
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BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist akkoord te gaan met de sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten
zoals hierna vermeld.
datum
Maandag 1 jan 2018
Vrijdag 2 februari
Maandag 2 april
Donderdag 10 mei
Vrijdag 11 mei
Maandag 21 mei
Donderdag 7 juni
Woensdag 11 juli
Zaterdag 21 juli

feestdag
Nieuwjaar
Personeelsfeest
Paasmaandag
OH Hemelvaart
Brugdag voor diensten
Pinkstermaandag
Teambuilding dag
Vlaamse feestdag
Nationale feestdag

Alle diensten gesloten
Dienstvrijstelling vanaf 16 uur
Alle diensten gesloten
Alle diensten gesloten
Containerpark open
Alle diensten gesloten
Alle diensten gesloten
Alle diensten gesloten
Te compenseren

Zaterdag 21 juli tot zondag 5
augustus

Bibliotheek gesloten

Personeel neemt verplicht verlof op

Woensdag 15 augustus

OLV
Hemelvaart,
halfoogst
Allerheiligen
Allerzielen

Alle diensten gesloten

Donderdag 1 november
Vrijdag 2 november
Zaterdag 3 november
Zondag 11 november
Donderdag 15 november
Maandag 24 december
Dinsdag 25 december
Woensdag 26 december
Maandag 31 december

Wapenstilstand
Dag vd Dynastie
Dag voor kerst
Kerstmis
Tweede kerst
Oudejaar 2018

Alle diensten gesloten
Alle diensten gesloten
Containerpark open
Te compenseren
Alle diensten gesloten
Verplichte brugdag
Alle diensten gesloten
Alle diensten gesloten
Verplichte brugdag.

Art 2. Bij de individuele bepaling van het verlof worden de brugdagen verrekend à rato van de voorzien
uren te presteren. Naar analogie hiermee worden feestdagen, die vallen op een werkdag die een
inactiviteitsdag is van sommige deeltijdse werkende personeelsleden, gecompenseerd à rato van de
normaal te presteren uren.
Art 3. De bibliotheek is gesloten van 21 juli tot 5 augustus 2018 en het betreffende personeel is in die
periode verplicht met verlof.
goedgekeurd
Griet Vandewijngaerden vraagt zich af of 26 december een te compenseren feestdag is dan wel een
feestdag? Dit is een feestdag bij de overheid.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.
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OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU
18) Participatietraject in het kader van de herziening van het mobiliteitsplan
Bijkomend punt
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Stefke Bellen

Aangebracht door: Patrick Vandijck, burgemeester

Feitelijke context
Het college stelde het studiebureau Tridée aan voor de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. Op de
eerste voorbereidende vergadering werd het participatietraject besproken, dat dient te worden
goedgekeurd door de gemeenteraad.
Het studiebureau stelt het volgende traject voor:
In plaats van de organisatie van een openbaar onderzoek zullen de inwoners van de gemeente en de
verkeersraad geconsulteerd worden. Het participatietraject voor de inwoners zal in drie delen
gehouden worden:
1) inventarisatie problemen volledige gemeente (1 avond, tijdens de oriëntatiefase)
2) voorstel en bespreking scenario’s: 3 kernen per avond (2 avonden, tijdens de synthesefase)
3) voorstel en bespreking beleidsplan: volledige gemeente (1 avond, tijdens de beleidsfase)
De verkeersadviesraad zal tijdens iedere fase één keer geconsulteerd worden.
Juridisch kader
Gelet op gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;
Gelet op het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, inzonderheid de artikelen
16, 18 en 19;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels
betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het
mobiliteitsbeleid;
Overwegende dat volgens artikel 16 van het decreet van 20 maart 2009 betreffende het
mobiliteitsbeleid de gemeente haar mobiliteitsplan geheel of gedeeltelijk kan herzien;
Overwegende dat de gemeente gestart is met de herziening van haar mobiliteitsplan;
Overwegende dat de sneltoets officieel werd goedgekeurd in de regionale mobiliteitscommissie van
18 april 2017;
Overwegende dat het resultaat van deze sneltoets omvat dat de gemeente haar mobiliteitsplan zal
vernieuwen volgens spoor 1. Dit houdt in dat er drie fasen moeten uitgewerkt worden: oriëntatiefase,
synthesefase en beleidsfase;
Overwegende dat volgens artikel 18 van het decreet van 20 maart 2009 betreffende het
mobiliteitsbeleid elke gemeente de nodige maatregelen treft tot de opmaak van een gemeentelijk
mobiliteitsplan en het college van burgemeester en schepenen een voorstel tot participatietraject
voorstelt;
Overwegende dat volgens artikel 19 van het decreet van 20 maart 2009 betreffende het
mobiliteitsbeleid de gemeenteraad het voorstel van participatie goedkeurt;
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Overwegende dat als geen regels worden vastgesteld voor de participatie van de bevolking en de
informatievoorziening, vermeld in het eerste lid van artikel 19 van het decreet van 20 maart 2009
betreffende het mobiliteitsbeleid, het college van burgemeester en schepenen het voorlopig ontwerp
van gemeentelijk mobiliteitsplan minstens onderwerpt aan een openbaar onderzoek;

BESLUIT
Art. 1. Het volgend participatietraject in het kader van de herziening van het mobiliteitsplan wordt
goedgekeurd. Er zal geen openbaar onderzoek uitgevoerd worden omtrent het gemeentelijk
mobiliteitsplan.
Art. 2: De inwoners van de gemeente en de verkeersraad zullen geconsulteerd worden tijdens het
participatietraject.
Art. 3: Het participatietraject voor de inwoners zal in drie delen gehouden worden:
1) inventarisatie problemen volledige gemeente (1 avond, tijdens de oriëntatiefase)
2) voorstel en bespreking scenario’s: 3 kernen per avond (2 avonden, tijdens de synthesefase)
3) voorstel en bespreking beleidsplan: volledige gemeente (1 avond, tijdens de beleidsfase)
Art. 4: Participatietraject voor de verkeersadviesraad zal tijdens iedere fase één keer geconsulteerd
worden.

goedgekeurd
Kristof Mollu merkt op dat er niet gewerkt wordt volgens openbaar onderzoek en dat er werkt wordt
middels participatie. Hij vraagt zich wel af wat participatie inhoudt. Participatie bij een infomoment
is volgens hem geen participatie. Participatie volgens hem is dat je workshops, themavergaderingen
etc. organiseert.
Patrick Vandijck geeft uitleg dat huidig voorstel omtrent participatie later werd meegedeeld omdat
ze hier zelf pas recentelijk over beschikken. Patrick Vandijck meent dat er nog vele opties mogelijk
zijn, dus ook workshops etc.
Kristof Mollu vraagt of het praktisch haalbaar is om participatieavond te organiseren? Patrick Vandijck
meent dat dit zeker praktisch haalbaar is, middels bus aan bus bedeling van deze informatie. Griet
Vandewijngaerden bemerkt dat mededeling via sociale media niet voldoende is.
Kristof Mollu vraagt of dit initieel mee opgenomen werd in offerte of als dit in de meerwerken
inbegrepen is? Dit was in de offerte inbegrepen.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
19) Vragen.
goedgekeurd
Patrick Vandijck haalt enkele bijkomende zaken aan:
- Toekomstige acitiviteiten worden bij het uitsturen van de dagorde van de gemeenteraad
meegedeeld.
- Op 4 december zijn de eerste afspraken gepland mbt de kerkmuur te Kersbeek-Miskom.
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- Verkeerssituatie Waanrode: Op een vergadering met alle aannemers werkzaam op grondgebied van
Waanrode, werd overlopen wat de planning is die gehanteerd wordt. De omleiding zoals ze nu is in
Waanrode, is onvoldoende gesignaliseerd. Dit werd duidelijk meegedeeld aan de desbetreffende
aannemers. Ten laatste maandagochtend 27/11 dient de aangepaste signalisatie meegedeeld te
worden. Zo kunnen er gerichte controles plaatsvinden. Signalisatie werd schriftelijk overgemaakt aan
de omliggende gemeentes. De signalisaties op het grondgebied van de deelnemende gemeentes moet
ook geplaatst worden, merkt Stefaan Devos op. Er werd de nodige communicatie gevoerd met
omliggende gemeentes zodat er zich geen tegenstrijdigheden kunnen voordoen. Ook de politie houdt
hier toezicht op. Stefaan Devos vraagt meteen de aannemer aan te sporen de signalisatie correct door
te voeren.
Kristof Mollu vraagt of er met plaatsnaambordjes gewerkt zal worden.
De signalisatie van de omleidingen in Waanrode wordt door Patrick Vandijck toegelicht.
Stefaan Devos en Kristof Mollu merken besluitend op dat er duidelijkere afspraken gemaakt moeten
worden omtrent de omleidingen en de signalisaties, ook met de omliggende gemeentes, onze
politiediensten alsook de politiediensten van de omliggende gemeentes.
Kristof Mollu vraagt om soms onderscheid te maken tussen doorgaand verkeer toegestaan voor
plaatselijk verkeer en normaal verkeer en tussen zwaar (vracht)verkeer.

In college 16/10 staat opgenomen dat Berlijns Kussen Hoeledensebaan aan kant van Hoeleden stuk
was en dat dit werd weggenomen. Waarschijnlijk zullen er paaltjes gezet worden. Hierover werd
advies gevraagd bij de provincie.
Stefaan Devos kaart een probleem aan bij het gebruik van cobra. Stefaan merkt op dat de geschiedenis
van de gemeenteraden niet op cobra te vinden zijn.
Griet Vandewijngaerden merkt op dat enkele handelaars de omleidingen en bereikbaarheid hebben
opgehangen op de signalisaties. Dit dient ook te gebeuren voor de sporthal De Vruen.

Voor de notulen
De Secretaris

De Voorzitter

Jan Van Brusselt

Paul Francen
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