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De Voorzitter, Paul Francen, opent de vergadering om 20.00 uur.
De Voorzitter start de gemeenteraadszitting met 1 minuut stilte wegens het overlijden van oudburgemeester dr. Jos Debacker.
Gaan over tot de dagorde.
OPENBARE ZITTING
STANDAARDPUNTEN
SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
De notulen van vorige zitting datum van donderdag, 24 mei 2018 worden goedgekeurd.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

TECHNISCHE DIENST / OPENBARE WERKEN
2) Goedkeuring Hemelwaterplan
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dirk Appeltants

Aangebracht door: Betty Geysenbergs

Feitelijke context
Voorgeschiedenis
o De beheersing van het hemelwater wordt steeds complexer door de veranderingen in
het klimaat.
o De afkoppeling van hemelwater zorgt voor een efficiëntere werking van de
waterzuiveringsinfrastructuur, aangezien verdund afvalwater het rendement van de
RWZI’s en KWZI’s vermindert. Afkoppeling verhindert dat gemengd hemelwater en
afvalwater ongezuiverd overstort naar waterlopen. Afkoppeling van hemelwater zorgt
voor brongericht hergebruik en vasthouden van hemelwater. Ook wateroverlast wordt
tegengegaan.
o De opmaak van een hemelwaterplan maakt deel uit van een integrale aanpak van de
hemelwater- en afvalwaterproblematiek. Door de opmaak van een hemelwaterplan
kunnen de economische, maatschappelijke en ecologische kosten van het
veranderende weerpatroon ingedijkt worden.
o In het eerste deel van het hemelwaterplan wordt de waterhuishouding van de
gemeente besproken. De bestaande toestand van het watersysteem werd onderzocht
in de verschillende deelgemeenten.
o In het hemelwaterplan worden maatregelen voorgesteld om de hydraulische
problemen op te lossen.
De burgemeester licht toe dat na de wateroverlast in juli 2016 de nood duidelijk werd voor de
opmaak van een hemelwaterplan. In de gemeenteraad van augustus van datzelfde jaar werd
de opdracht gegeven tot opmaak van een hemelwaterplan. Hosbur BVBA heeft deze opdracht
uitgevoerd.

Juridisch kader
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005.
De wet van 26 maart 1971 inzake de bescherming van oppervlaktewater tegen
verontreiniging en latere wijzigingen.
Het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het
Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en latere wijzigingen.
Het decreet van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals gewijzigd.
De Europese kaderrichtlijn Water.
Het decreet van de Vlaamse regering van 8 juni 2003 betreffende het integraal
waterbeleid.
Het besluit van de Vlaamse regering van 10 maart 2006 houdende vaststelling van de
regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en de bovengemeentelijke
saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen.
Het besluit van de gemeenteraad van 25 augustus 2016 houdende goedkeuring van
het bestek en de raming voor het aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van
een ‘Hemelwaterplan’: wijze van gunnen.
Het besluit van het schepencollege van 26 september 2016 en van de gemeenteraad
van 3 november 2016 betreffende de aanstelling van studiebureau HOSBUR bvba uit
Scherpenheuvel voor de opmaak van ons hemelwaterplan.

Motivering
o Door de opmaak van een hemelwaterplan kunnen de economische, maatschappelijke
en ecologische kosten van het veranderende weerpatroon ingedijkt worden. Het
hemelwaterplan voor de gemeente Kortenaken werd opgemaakt door HOSBUR bvba.
In het eerste deel van het hemelwaterplan wordt de waterhuishouding van de
gemeente besproken. De bestaande toestand van het watersysteem werd onderzocht
in de verschillende deelgemeenten. In het hemelwaterplan worden maatregelen
voorgesteld om de hydraulische problemen op te lossen. De verschillende voorstellen
werden opgelijst.
o De bevindingen die worden opgesomd in het hemelwaterplan zijn belangrijk om de
nodige maatregelen te kunnen voorzien bij het ontwerpen van rioleringswerken, en het
hemelwaterplan moet dan ook als leidraad meegegeven worden aan studiebureaus bij
de opmaak van rioleringsontwerpen voor de gemeente Kortenaken.
o De opmaak van een hemelwaterplan waarbij maatregelen voorgesteld worden om de
hydraulische problemen op te lossen is bijgevolg noodzakelijk.
Hosbur BVBA, die het hemelwaterplan voor Kortenaken heeft opgemaakt, geeft toelichting ter
zitting. Het plan is het resultaat van overleg tussen verschillende instanties.
Kortenaken werd ingedeeld in 6 deelzones volgens de stroomgebieden. De knelpunten
werden in kaart gebracht, evenals de individuele en collectieve oplossingen, de quick wins en
de lange termijn oplossingen.
Volgende oplossingen worden naar voren geschoven:
•
•
•
•

Openleggen van de beken (buffercapaciteit verhogen)
Scheiden van d eriolering
Tussenschotten plaatsen in waterlopen (vertraagde lozing)
Na al het vorige: individuele aanpak

De knelpunten krijgen een prioriteitscategorie gaande van 0 (niet erg) tot 2 (dringend).
Het is belangrijk om op te merken dat het hemelwaterplan geen statisch gegeven is.
De provincie heeft dit mee begeleid en zij keuren dit ook mee goed.

Financiële aspecten
o

Geen.

BESLUIT
Artikel 1. Het hemelwaterplan voor Kortenaken, opgemaakt door HOSBUR bvba, wordt
goedgekeurd.
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de praktische
uitwerking van het hemelwaterplan en om de maatregelen te realiseren ter gelegenheid van
de uitvoering van toekomstige riolerings- en wegenwerken.
Artikel 3. Dit besluit over te maken aan de provincie Vlaams Brabant met het oog op het
verkrijgen van een provinciale subsidie, aan de nv Aquafin, aan de Vlaamse
Milieumaatschappij, aan Infrax, aan Watering Het Velpedal en aan de gemeentelijke diensten
Openbare werken en Financiën.
goedgekeurd
Raadslid Mollu informeert naar het actieplan in uitvoering op dit plan. De burgemeester
repliceert dat dit zal volgen.
Raadslid stelt Devos benadrukt het belang van de samenlezing van dit plan met het erosieplan.
Vaak kunnen ook kleine, individuele ingrepen al tot oplossingen leiden.
Raadslid Sterkendries hoopt op de daadwerkelijke aanpak van problemen die al 10 jaar
bestaan.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU
3) Voorlopige vaststelling van het mobiliteitsplan
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Stefke Bellen

Aangebracht door: Patrick Vandijck

Feitelijke context
In het kader van de vernieuwing van het gemeentelijk mobiliteitsplan werd een eerste ontwerp
tot definitieve nota afgeleverd door het studiebureau, Tridee. Zij komen dit toelichten. Volledig
ontwerp is opgenomen in bijlage.
Na voorlopige vaststelling zal het mobiliteitsplan ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
Regionale Begeleidingscommissie. Nadien zal een eventuele aangepaste versie aan de
gemeenteraad worden voorgelegd ter definitieve vaststelling.
Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet artikel 40 en 42.
Gelet op het decreet betreffende het mobiliteitsbeleid van 20 maart 2009 (B.S. 20/04/2009),
gewijzigd door het decreet van 9 juli 2010 houdende bepalingen tot begeleiding van de

aanpassing van de begroting 2010 (B.S. 28/07/2010) en door het decreet van 10 februari 2012
(B.S. 20.03.12)
Overwegende dat ter evaluatie van het mobiliteitsplan een sneltoets werd opgesteld (ism
Uitrit4),
een sneltoets die werd voorgelegd aan de GBC –gemeentelijke begeleidingscommissie – op
15 maart
2017. Daarna werd dit rapport voorgelegd aan RMC – Regionale Mobiliteitscommissie (bij de
provincie) – die het agendeerde op 18 april 2017 en aan de ‘kwaliteitsadviseur’; proces-verbaal
van die mobiliteitscommissie en van de kwaliteitsadviseur werden 15/05/2017 ontvangen.
Conclusie: (spoor 1) vernieuwing van het gehele mobiliteitsplan.
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 mei 2017, houdende de opmaak van een
nieuw mobiliteitsplan.
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van23 november 2017, houdende de het
participatietraject in het kader van de vernieuwing van het mobiliteitsplan.
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad stelt het mobiliteitsplan voorlopig vast.
goedgekeurd
Raadslid Mollu wenst volgende bedenkingen te formuleren:
1. het mobiliteitsplan moet een toetssteen zijn bij de uitvoering van andere plannen en werken
2. het onderscheid tussen de diverse gebieden end e definities hiervan, is niet altijd duidelijk
3. er is een discrepantie tussen de bepalingen op blz 38 en 32. Tridée bevestigt dat het de
bedoeling is om het vademecum te volgen. Een aanpassing is dan ook nodig.
4. bij de elementverhardingen zijn er keuzemogelijkheden terwijl het toch nit de bedoeling kan
zijn om hier voor klinkers te kiezen. De burgemeester repliceert dat er een keuzemogelijkheid
voorzien is omdat dit soms wenselijk is om esthetische redenen.
5. de poorten zijn bedoeld als accent om snelheidsveranderingen aan te geven. Uitzondering
hierbij is de Diestsestraat en de Tiensestraat. De burgemeester licht de reden hiervan toe:
Tiensestraat (inrit Bovin) en Diestsestraat (bocht)
Er wordt gevraagd om de actietabel te delen met de raadsleden. De burgemeester stelt dat dit
zal gebeuren nadat het plan bij de Regionale Begeleidingscommissie gepasseerd is.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

FINANCIËN
4) Kennisgeving eindafrekening 2017 kerkfabrieken Kortenaken
De Gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: *** Betrokken schepen: ***
Feitelijke context
Gemeente Kortenaken heeft op 4 juni 2018 de besluiten van de gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant betreffende de eindrekeningen 2017 van de kerkfabrieken Kortenaken
ontvangen.
Over deze eindafrekeningen werd geen advies gevraagd aan het gemeentebestuur
Kortenaken. Deze eindafrekeningen kunnen dus enkel ter kennis van het CBS en de
Gemeenteraad gebracht worden. De jaarrekening 2017 van KF Kana dient alleszins ter advies
voorgelegd te worden aan de Gemeenteraad. Het Gemeentebestuur van Kortenaken vraagt
een wettelijke toezichtstermijn van 50 dagen om hierover advies uit te brengen. Idealiter wordt
dit op voorhand inhoudelijk afgestemd tussen KF Kana en het CBS.
Juridisch kader
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 (eredienstendecreet) betreffende de materiële organisatie
en werking van de erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 54-55;
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, artikel 39-43.
Gelet op het MB 27/11/2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het BVR 13/10/2006, artikel 1
tot en met 12.
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Gelet op het gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen bij deze
jaarrekeningen, onder voorbehoud van de boekhoudkundige aanpassing zoals vermeld in de
toelichtende nota (en reeds in 2015 geformuleerd);
Gelet op de goedkeuring van de eindafrekeningen van de verschillende kerkfabrieken door
besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant op 29 mei 2018, hier in bijlage.
Financiële aspecten
Kostprijs: nvt.

BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad neemt kennis van de goedkeuring van de eindafrekeningen 2017
van de Kerkfabrieken Kortenaken door besluit van de gouverneur van de provincie VlaamsBrabant op 29 mei 2018.
Art. 2. De gemeenteraad vraagt voor 31/07/2018 een afrekening van de jaarrekening 2017 van
Kerkfabriek Kana en vraagt hierbij een toezichtstermijn van 50 dagen zoals voorzien. Indien
de jaarrekening pas op een later tijdstip kan afgewerkt worden, dient het gemeentebestuur
hiervan op de hoogte gebracht te worden en moet de toezichtstermijn steeds gerespecteerd
worden.

5) Vaststelling jaarrekening 2017 Gemeente Kortenaken
De Gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils *** Betrokken schepen: Patrick Vandijck
Feitelijke context
In het ontwerp van de jaarrekening welke conform BVR 25 juni 2010 opgesteld werd, kunnen
volgende resultaten voor het Gemeente Kortenaken gepresenteerd worden:
-

Autofinancieringsmarge = 743.208 EUR (overschot exploitatie – leningsuitgaven)
Budgettair resultaat van het boekjaar 2017 = 25.668 EUR
Resultaat op kasbasis = 4.773.451 EUR (budgettair resultaat gecumuleerd)
Resultaat van het boekjaar = - 865.663 EUR (boekhoudkundig resultaat inclusief
afschrijvingen)

Het bijhorende beleidsdocument ‘Jaarrekening 2017’ geeft verdere toelichting bij het tot stand
komen van deze resultaten. Tevens werd een presentatie in PowerPoint toegevoegd die de
kerncijfers van de jaarrekening 2017 toelicht.
Juridisch kader
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van
gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op de goedkeuring van het ontwerp van jaarrekening 2017 op het CBS van 11 juni 2018.
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad gaat over tot vaststelling van de jaarrekening 2017 van de Gemeente
Kortenaken.

goedgekeurd
Raadslid Stefaan Devos vraagt of er nog ruimte is om te investeren? Er wordt door
burgemeester Patrick Vandijck gereageerd dat er ruimte is voor investeringen maar dat deze
uiteraard dienen afgewogen te worden in het licht van de noodwendigheid.
Raadslid Stefaan Devos merkt op dat het financieel resultaat gekenmerkt wordt door een
financiële meevaller door de verkoop van IWM.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU
6) Definitieve vaststelling van het RUP Zonevreemde Bedrijven
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Stefke Bellen

Aangebracht door: Niels Willems

Feitelijke context
Onderhavig RUP vloeit voort uit een onderzoek naar de ruimtelijke behoeften van lokale
zonevreemde bedrijven.
Als resultaat kwam het voorstel uit de bus om twee RUP’s te ontwikkelen: het RUP lokaal
bedrijventerrein, om zonevreemde bedrijven te herlocaliseren en het RUP zonevreemde
bedrijven, om waar mogelijk bestaande zonevreemde bedrijven te bestendigen op hun locatie.
Er werden vijf bedrijfssites opgenomen als deelplangebieden in het RUP, waarvoor de
bestemming van het gewestplan wordt gewijzigd naar hetzij zone voor lokale bedrijven, hetzij
zone voor horeca, waardoor (al dan niet beperkte) ontwikkelingsmogelijkheden worden
toegekend aan de betreffende zonevreemde bedrijven, waardoor het zonevreemde karakter
komt te vervallen en rechtszekerheid wordt geschapen.
De bedrijven die werden opgenomen in het ontwerp-RUP zijn Transport Theunis, AB Marcoen,
Janssens BVBA, Bakkerij Vandevelde en Struys D&R bvba
Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet artikel 40 en 42.
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gewijzigd zoals tot op heden;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 houdende de definitieve
vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 17
december 1997 en latere wijzigingen, wat de bindende bepalingen betreft;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 11 september 2012, houdende de definitieve
aanvaarding van het gemeentelijk structuurplan van de gemeente Kortenaken;
Gelet op het koninklijk besluit van 7 november 1978 houdende de vaststelling van het
gewestplan Aarschot-Diest en navolgende wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 24 maart 1978 houdende de vaststelling van het gewestplan
Tienen-Landen en navolgende wijzigingen;

Gelet op de plenaire vergadering, gehouden op 26 oktober 2017, over het voorontwerp van
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zonevreemde bedrijven’, het verslag ervan en de
schriftelijke adviezen gehecht aan dit verslag;
Overwegende dat er binnen veertien dagen geen opmerkingen werden ontvangen m.b.t. het
verslag van de plenaire vergadering en bijbehorende adviezen;
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (en latere
wijzigingen), inzonderheid artikel 8, §§1 en 2;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere
regels voor de toepassing van de watertoets (en latere wijzigingen), inzonderheid de artikelen
2 en 4;
Gelet op de bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere
regels voor de toepassing van de watertoets (en latere wijzigingen) in bijlage 1 opgenomen
kaarten; Overwegende dat volgens artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere
wijzigingen betreffende het integraal waterbeleid het plan onderworpen dient te worden aan
de watertoets; dat het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen
nadere regels vaststelt voor de toepassing van de watertoets; dat het plan werd getoetst aan
de kenmerken van het watersysteem en aan de relevante doelstellingen en beginselen van
artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid; dat er in het screeningsdossier een
toetsing is gebeurd van het RUP “Zonevreemde bedrijven” ten aanzien van het watersysteem;
dat een toetsing aan de voorschriften van de gewestelijke verordening inzake
hemelwaterputten, buffer- en infiltratie-voorzieningen en de gescheiden afvoer van afvalwater
en hemelwater bij de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag wordt bijgevoegd; dat
hierdoor in alle redelijkheid kan worden geoordeeld dat het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan “Zonevreemde bedrijven” verenigbaar is met het watersysteem en geen
schadelijk effect op de waterhuishouding veroorzaakt;
Gelet op de voorlopige vaststelling van het RUP door de gemeenteraad van 20 december
2017.
Gelet op het ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Zonevreemde bedrijven’ en
bijgevoegde grafische plannen.
BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad stelt het RUP Zonevreemde bedrijven definitief vast.
De bijgevoegde grafische plannen maken integraal deel uit van dit besluit.
goedgekeurd
Raadslid Stefaan Devos merkt op dat er zonevreemde bedrijven opgenomen zijn in het huidige
RUP die in het vorige ook al opgenomen waren. Schepen Willems licht dit toe (door het
aanvragen van attesten was een opname opnieuw nodig).
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

7) Goedkeuring erosieplan
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Thomas Erwin

Aangebracht door: Vanlaer Josette

Feitelijke context
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 betreffende de erosiebestrijding,
gewijzigd bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010 en 7 februari 2014,
hieronder het “Erosiebesluit” genoemd, en in het bijzonder de artikelen 4,5,10 en 16;
Overwegende dat de gemeente Kortenaken sterk te lijden heeft onder erosie van hellende
landbouwgronden door water, met verlies van vruchtbare landbouwgrond tot gevolg, evenals
modder- en wateroverlast op straat en in huizen;
Overwegende dat de gemeente Kortenaken in haar beleid een hoge prioriteit wil geven aan
erosiebestrijding, door het opstellen van een erosiebestrijdingsplan, het aanstellen van een
erosiecoördinator
en
het
uitvoeren
van
verschillende
kleinschalige
erosiebestrijdingsmaatregelen;
Overwegende dat de gemeente Kortenaken op 15 juni een collegebeslissing heeft genomen
dat de provincie Vlaams-Brabant de gemeente begeleid in het opmaken van het gemeentelijk
erosiebestrijdingsplan
Overwegende:
- Dat de provincie Vlaams-Brabant reeds meerdere plannen heeft opgemaakt voor
verschillende gemeenten en hierbij voldoende expertise heeft opgebouwd,
- Dat de Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) van de
Vlaamse Overheid het plangebied van het erosiebestrijdingsplan heeft bepaald,
- De provincie Vlaams-Brabant dit volledige plangebied heeft onderzocht naar erosie toe
(inventarisatie) en hierbij de nodige maatregelen heeft voorgesteld om de
modderoverlast te beperken,
- Dat dit plan is voorgelegd aan de landbouwraad op 7 maart 2018 en er een zitdag op
26 april 2018 is gehouden waarop de landbouwers het plan konden inkijken en
opmerkingen konden doorgeven waarmee rekening werd gehouden in het plan,
- Dat de opmaak van het erosiebestrijdingsplan volledig gesubsidieerd is door de
Vlaamse-Overheid
Overwegende dat Stefanie Bourgeois van de provincie Vlaams-Brabant toelichting ter zitting
gaf omtrent het erosieplan nl door uitleg te geven omtrent de gehanteerde methodiek. Het plan
is opgesteld i.s.m. de provincie, de landbouwraad, individuele landbouwers.
Uiteindelijk werden een 26-tal knelpuntgebieden bepaald, waarvan 2 prioritair, 7 matig, 10 laag
(overige zijn potentiële knelpuntgebieden).
Stefanie Bourgeois is aangesteld als erosiecoördinator voor Kortenaken (via subsidiëring door
de provincie). Zij zal de gemeente ondersteunen bij verdere projecten op dit vlak.
Het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan van Kortenaken goed te keuren.

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan van Kortenaken
goed te keuren
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

8) Vaststelling retributie en inzameling van landbouwplastiek
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Thomas Erwin

Aangebracht door: Vanlaer Josette

Feitelijke context
Vaststelling van retributie bij inzameling landbouwfolie en plastiek
DE GEMEENTERAAD
Gelet op de specifieke problemen die zich stellen voor de landbouwers die hun landbouwfolie
en –plastiek willen brengen op het containerpark: de hoeveelheden, de aparte
inzameling en verwerking ervan;
Gelet op onze contracten met EcoWerf, waaraan we verbonden zijn in afstand van
bevoegdheid voor de ophaling en verwerking van ons restafval;
Gelet op de kosten van organisatie van een specifieke inzameling van landbouwfolie op het
containerpark;
Gelet op het voorstel van het college;
BESLUIT :
Art. 1. Op donderdag 11 oktober 2018 kunnen landbouwers en fruittelers hun landbouwfolie
en – plastiek tussen 8.30 uur en 16 uur brengen naar het containerpark.
De landbouwfolie moet wel proper zijn. Tijdens de voormelde datum is het verboden
andere afvalstoffen mee te brengen naar het containerpark dit om logistieke redenen;
Art.2. De retributie wordt vastgesteld op 10 euro per kubieke meter folie /plastiek die
aangebracht wordt. Het aantal kubieke meter zal geschat worden, en indien nodig
gemeten worden, door de parkwachter.
Art.3. Afschrift van de huidige beslissing wordt verzonden naar Agentschap Binnenlands
Bestuur, onder de toezichtregeling.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

9) Intentie tot afschaffing voetweg 44 te Helstraat 14
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Erwin Thomas en Stefke Bellen
Aangebracht door: Patrick Vandijck
Feitelijke context
Op 11 juni ontving het College van Burgemeester en Schepenen een vonnis van het
Vredegerecht van het kanton Landen-Zoutleeuw d.d. 5 april 2018 ter afschaffing van de
erfdienstbaarheid van voetweg 44 te Hoeleden op het perceel gelegen te Kortenaken,
Helstraat 14, gekend onder het kadastrale perceel afd. 3, sectie B, nr. 162T. Er werd
geoordeeld dat de erfdienstbaarheid teniet is gegaan wegens onbruik gedurende meer dan 30
jaar.
Gezien de erfdienstbaarheid hierbij werd afgeschaft, zal de gemeente nu ook via de officiële
procedure de voetweg afschaffen.
Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet artikel 40 en 42.
Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, gewijzigd bij de wet van 20 mei 1863, bij
de wet van 9 augustus 1948 en bij decreet van 4 april 2014, inzonderheid de artikels 27 tot en
met 29;
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad stelt aan de bestendige deputatie voor om de voetweg 44 in de atlas
van de buurtwegen van Hoeleden gedeeltelijk af te schaffen.
Art. 2. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit
besluit.
goedgekeurd
Raadslid Paul Sterkendries stelt een verlegging van 50m naar voetweg 39 voor en vraagt of
dit eventueel mogelijk is. Burgemeester Patrick Vandijck antwoordt dat deze mogelijkheid
wordt overwogen.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

VRIJE TIJD/FEESTELIJKHEDEN/VERORDENINGEN
10) Retributie DU!K najaar 2018
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Vicky Benats

Aangebracht door: Josette Vanlaer

Feitelijke context
De bijdrage voor het deelnemen aan DU!K najaar 2018
Juridisch kader
De Raad
Gelet op de artikelen van het nieuwe gemeentedecreet;
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende Lokaal Cultuurbeleid;
Gelet op de meerjarenplanning 2014-2019 van de gemeente Kortenaken, goedgekeurd in de
gemeenteraad van 19/12/2013 met het actieplan 4-4-1: Cultuuraanbod met focus op
versterking lokale gemeenschappen en gemeenschapsvorming: actie 4-4-1-2: Programmatie
podiumactiviteiten;
Gelet op de besprekingen in de cultuurraad;
Op voorstel van het College,
BESLUIT :
Art.1. De bijdrage voor het deelnemen aan DU!K najaar 2018 bedraagt per ticket:
Datum
Voorstelling
20/09/2018 Theatermonoloog: 'Met de mantel der liefde'
4/10/2018 Filmavond 'Lion'
8/11/2018 Filmavond 'Cafard'
13/12/2018 Toneelvoorstelling

Organisator
OCMW & gemeente
KVLV Kortenaken
Cultuurraad
Toneel LiDo

VVK
Kassa Kids
€ 8,00 € 10,00
€ 10,00 € 14,00
€ 3,00 € 5,00
€ 9,00 € 9,00 € 7,00

Uur
20 uur
18 uur
20 uur
20 uur

Art.2. De bijdrage is verschuldigd door elke toeschouwer bij DU!K en is contant of via
overschrijving (met vermelding DU!K datum + naam) te betalen. Bij annulering wordt geen
terugbetaling verricht, tenzij in gevallen van heirkracht.
Art.3. Er zijn ook enkele reducties van toepassing:
-Via het OCMW is tussenkomst mogelijk voor het cliënteel
-Toegang is gratis voor houders van een begeleiderspas van de provincie Vlaams-Brabant.
Art.4. Voor de voorstelling ‘Met de mantel der liefde’ is er een speciaal aanbod voor
mantelzorgers: prijs ticket in voorverkoop: €6, kassa: €8. Alle mantelzorgers krijgen via het
OCMW een brief met informatie over de voorstelling en het speciale tarief. Op vertoon van
deze brief ontvangt de mantelzorger een bonnetje voor een gratis drankje.
Art.5. Voor de drankverkoop tijdens gemeentelijke DUIK-avonden is de retributie van een jeton
€ 0,80. Voor gewone dranken worden 2 jetons gevraagd, voor zwaardere biersoorten & wijn
worden 3 jetons gevraagd.

Art.6. Bij niet- betaling wordt de bijdrage via burgerrechtelijke weg ingevorderd.
Art.7. Afschrift van de huidige beslissing wordt binnen de 20 dagen verzonden naar het
Agentschap Binnenlands Bestuur, onder de toezichtregeling.
Art.8. Dit reglement zal van kracht zijn na afkondiging ervan overeenkomstig de bepalingen
van het gemeentedecreet inzonderheid art. 186 en 187.
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad gaat akkoord met de retributies voor DU!K najaar 2018.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
11) Aanpassing erfpachtovereenkomst voor KSA lokaal Kortenaken
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Jan Van Brusselt en Marie Linde Boesmans
Aangebracht door: Niels Willems
Feitelijke context
Met het oog op verbouwingen en een cofinanciering daarvan vanuit de middelen die Leader
ter beschikking stelde, werd het KSA Lokaal in de Hoekstraat te Kortenaken in erfpacht
genomen door de gemeente.
Dit was in uitvoering van een gemeenteraadsbesluit van 25 augustus 2016. Dat
gemeenteraadsbesluit bepaalde verder dat de jaarlijkse pacht 50 EUR zal bedragen; bedoeld
was evenwel 250 EUR.
Aanvullend en ter informatie, het gaat over:
Een perceel grond gelegen Hoekstraat 27+, te 3470 Kortenaken; het perceel is
kadastraal gekend 24054, sectie C, nr. 89 X, met een grondoppervlakte van 11 are 10
centiaren met daarop een gebouw, gekend als het ‘KSA Lokaal’ en gebruikt als
speelterrein van KSA Kortenaken,
Titel van eigendom
Voormeld goed is eigendom van de Kerkfabriek van Sint-Amor Kortenaken (nu: KANA),
eigenaar welke er gedurende meer dan 30 jaar ongestoord genot heeft van gehad.
Artikel 1. Duur
De erfpacht wordt gesloten voor een termijn van 35 jaar met aanvang op 1 januari 2016.
Op het einde van de overeenkomst zal de erfpacht van rechtswege en zonder opzeg
vervallen. Hij mag evenwel in gemeen overleg tussen de partijen worden hernieuwd.
De eigenaar heeft het recht de erfpacht te verbreken indien de erfpachter zijn
overeenkomsten niet nakomt.
In alle gevallen van verbreking dient de verbreking aan de erfpachter meegedeeld te
worden met opgave van de reden bij aangetekend schrijven.
Artikel 2. Prijs
Als erkenning van het eigendomsrecht van de eigenaar zal de erfpachter de som van
250 euro betalen per jaar, jaarlijks te herzien met de eventuele index. Deze vergoeding
is vooraf te betalen op rekening van de eigenaar uiterlijk op 01 januari van ieder jaar.
Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet artikel 40 en 42.
Gemeenteraadsbesluit van 25 augustus 2016.

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad gaat over tot rechtzetting van een materiële vergissing in zijn
besluit van 25 augustus 2016 en derhalve is de jaarlijks te betalen pacht 250 EUR, jaarlijks te
indexeren.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

JUR STAF
12) Goedkeuring overeenkomst huur twee loodsen
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems
Aangebracht door: Patrick Vandijck
Feitelijke context
Overwegende dat de huurovereenkomst met AGB Glabbeek werd opgezegd en zal eindigen
per 1 augustus 2018, werd gezocht naar mogelijke alternatieven;
Gelet op het voorstel van huur van twee loodsen;
Gelet op het voorstel van huurovereenkomst met Bovin Beton;
Gelet op de bespreking van de inhoud van deze overeenkomst:
-

Ligging:
o

LOODS gelegen te Kortenaken, aan de Schoolstraat, ingang langs de
Schansstraat;
Grootte: 300 m²

o

LOODS (‘loods Franssen’), gelegen te HALEN, Stadsbeemd, Grootte: 450 m²

-

Prijs: De te betalen vergoeding bedraagt voor de loods te Kortenaken 350,- EUR per
maand en voor de loods te Halen 500,- EUR per maand.

-

Duur: 3 jaar

Deze huurovereenkomst is terug te vinden in bijlage.
Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet artikel 40 en 42.
Financiële aspecten
De te betalen vergoeding bedraagt voor de loods te Kortenaken 350,- EUR per maand en voor
de loods te Halen 500,- EUR per maand.
De financieel beheerder heeft op woensdag, 13 juni 2018 het visum verleend.

Huur Glabbeek = 7x250=1750 + huur Bovin = 7x850 =5950 => 7700 EUR.
Gebudgetteerd = 61000000/020000 = 7500 EUR.
Kan deze nieuwe huur sowieso niet ingaan vanaf 1/7 anders retroactief een huurcontract
goedkeuren door GR? Dan dient er ook geen wijziging aan budget te gebeuren.
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist akkoord te gaan met het afsluiten van een huurovereenkomst
van 3 jaar met Bovin Beton voor de huur van twee loodsen.
Art. 2. De tekst van deze huurovereenkomst maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Raadslid Kristof Mollu vraagt naar startdatum huurovereenkomst: huur loodsen loopt vanaf 1
juni 2018.
Raadslid Devos erkent de opportuniteit van de huur van deze loodsen, maar wenst de
aandacht te vestigen op het gewestelijk RUP voor het terrein in Kortenaken.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
13) Goedkeuring verbod op gemeentelijke verkiezingspropagandaborden
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Aangebracht door: Patrick Vandijck

Feitelijke context
Geen
gemeentelijke,
provinciale,
verkiezingspropagandaborden meer.

Vlaamse,

Federale

en/of

Europese

De raad,
De gemeente en onze burgers in het algemeen worden in de aanloop naar de verkiezingen
van oktober 2018 en mei 2019, alweer geconfronteerd met de afzichtelijke ‘gemeentelijke
verkiezingsborden’ die in elk van de deelgemeentes worden opgesteld zodat de kandidaten
aan de verkiezingen erop hun affiches konden plakken;
Deze ‘verkiezingsborden-vervuiling’ ontsieren het straat- en dorpsbeeld;
De plaatsing en verwijdering van deze borden bezorgt de technische dienst veel werk en kost
veel geld aan de gemeente;
Anno 2018 gebruiken politici meer en meer ook milieuvriendelijke campagnemiddelen;
Wat mag niet of niet zomaar:
Om te bepalen of een verkiezingsaffiche zonder verdere toelating kan worden opgehangen, is
een aantal factoren relevant, namelijk het antwoord op de vraag waarop de verkiezingsaffiche
wordt geplakt, op welke plek ze wordt geplakt en wanneer dat gebeurt.

Principe is vrijstelling van verkiezingspubliciteit:
De van toepassing zijnde regelgeving bepaalt dat de plaatsing van inrichtingen die ‘naar
aanleiding van’ een verkiezing van het Europees, federaal of Vlaams parlement of voor
provincie-, gemeenteraadsverkiezing worden geplaatst, zo zijn toegelaten, m.a.w. zonder
stedenbouwkundige vergunning.
Het volstaat dat de borden of spandoeken ‘naar aanleiding van’ een van de hierboven
aangehaalde verkiezingen worden geplaatst. In tegenstelling tot vroeger is de vrijstelling van
vergunningplicht dus niet meer beperkt tot drie maanden voor de verkiezingen. Wel kan
die periode als richtinggevend worden beschouwd om in te schatten of het bord of spandoek
er daadwerkelijk ‘naar aanleiding van’ een verkiezing hangt.
Lokale randvoorwaarden:
Toch mogen er ondanks de algemene vrijstelling niet zomaar verkiezingsborden worden
geplaatst of spandoeken worden uitgehangen.
Er dient rekening gehouden te worden met de voorschriften van de gemeentelijke
ruimtelijke uitvoeringsplannen, BPA’s, stedenbouwkundige verordeningen of eerdere
vergunningen die de plaatsing van publiciteitsborden of andere ‘inrichtingen’ aan
randvoorwaarden onderwerpen of zelfs volledig verbieden. In dat geval hebben die regels of
dat verbod voorrang op het principe van de vergunningsvrijstelling voor de plaatsing van
‘inrichtingen’ voor verkiezingspubliciteit.
Gemeenten kunnen stedenbouwkundige vrijstellingen bovendien vervangen door een
meldingsplicht. In dat geval moet, voordat een verkiezingsbord wordt geplaatst of een
spandoek wordt uitgehangen, het voornemen eerst worden gemeld bij de gemeente. Voor
zover ons bekend, zijn er echter geen gemeenten die dat doen.
Daarnaast kunnen gemeentelijke politiereglementen uitspraken opnemen over de
voorwaarden of wijze waarop verkiezingsborden worden geplaatst of spandoeken worden
uitgehangen. In een politiereglement worden niet zozeer zaken geregeld die met het ‘aanzicht’
van de gemeente te maken hebben, maar wel bepalingen die ervoor moeten zorgen dat de
verkiezingen ordelijk en veilig verlopen. Het verbieden van borden of andere ‘inrichtingen’
op plekken waar de verkeersveiligheid in het gedrang komt, is er een voorbeeld van.
Federale randvoorwaarden
In een strook van 30 meter langs de snelweg mag sowieso geen reclame staan, dus ook
geen verkiezingspubliciteit, ongeacht of het bord op privaat of publiek domein staat. Ook in
sommige andere gebieden legt de complexe regeling over reclame ook verkiezingspubliciteit
aan banden. Het gaat dan om reclame langs toeristische verkeerswegen en bepaalde
landschappen, bossen, waterlopen en grote wegen.
Het is natuurlijk niet zo dat op het openbaar domein zomaar verkiezingsborden mogen worden
geplaatst of spandoeken met reclame voor een politieke partij mogen worden uitgehangen.
Ondanks de stedenbouwkundige vrijstelling is er altijd toestemming van de
wegbeheerder nodig. Dat is meestal de gemeente maar langs gewestwegen is dat het
gewest.
Het is relevant om het onderscheid tussen het uithangen van de affiche zelf en het plaatsen
van het bord of andere ‘inrichting’ waarop de affiche wordt geplakt of bevestigd, goed voor
ogen te houden. Er is bijvoorbeeld geen toelating van een overheid nodig als een politieke
partij reclameruimte afhuurt op een bestaande reclamezuil op openbaar domein en ook niet
als mensen een affiche voor een politieke partij achter hun raam plakken.

Voor de komende gemeenteraads-, provinciale, Vlaamse, federale en Europese verkiezingen
is er echter nog geen dergelijke regelgeving inzake affichering.
Het college stelt nu voor – mits het akkoord van de andere fracties in de gemeenteraad – om
geen gemeentelijke verkiezingsborden meer te plaatsen.

BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad besluit om, vanaf heden, in de aanloop naar verkiezingen, geen
gemeentelijke borden voor verkiezingspropaganda meer te plaatsen op het openbaar domein.
Art. 2. Afschrift van dit besluit wordt verzonden naar de toezichthoudende overheden en
bekend gemaakt overeenkomstig de bepalingen van art 186-187 van het gemeentedecreet.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

TOEGEVOEGDE PUNTEN
JUR STAF
14*) Samenstelling Algemene Vergadering Piekfijn Hageland vzw
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems en Dominique Hayen
Aangebracht door: Patrick Vandijck
Feitelijke context
Betreft: Aanstellen van 10 vertegenwoordigers vzw Piekfijn Hageland
Met betrekking tot het hierboven vermelde onderwerp, besliste de gemeenteraad van
Kortenaken op 29 maart 2018 het volgende:
Agendapunt 9: Aanstellen van 10 vertegenwoordigers vzw Piekfijn Hageland
De gemeenteraad beslist volgende vertegenwoordigers te mandateren die, namens de
gemeente, aangesteld worden als lid van de algemene vergadering van de vzw Piekfijn
Hageland en dit tot ze vervangen worden in het eerste kwartaal van 2019:
Daniel Willems
Danny Struys
Veronique Hermans
Bernadette Mertens
Marina Dierickx

Marina Jonckers
Griet Vandewijngaerden
Stefaan Devos
Michel Vander Velpen
Kristof Mollu

De gemeenteraadsbeslissing vermeldt dat er rekening werd gehouden met de bepalingen van
de Statuten dd. 23 januari 2018 en in het bijzonder met de artikels 5 en 8.

In artikel 5 wordt gestipuleerd:
De Algemene Vergadering van de vereniging bestaat uit 20 leden en is paritair samengesteld
uit 10 leden die afgevaardigd worden door de gemeente Kortenaken en 10 leden die
afgevaardigd worden door de gemeente Tielt-Winge.
De gemeenteraden van beide gemeenten duiden de afgevaardigden voor de Algemene
Vergadering aan voor een periode van zes jaar. Deze aanduiding dient te gebeuren na elke
gemeenteraadsverkiezing en binnen een periode van drie maanden nadat de nieuwe
gemeenteraad geïnstalleerd werd.
De verdeling van het aantal te begeven mandaten per gemeente gebeurt als volgt:
- Elke fractie in de gemeenteraad heeft het recht om minimum 1 afgevaardigde aan te duiden.
- De rest van de aan te duiden mandaten gebeurt verhoudingsgewijs op basis van de grootte
van de fractie.
De afgevaardigden:
- dienen woonachtig te zijn in de gemeente die hen afvaardigt,
- dienen geen politiek mandaat te hebben om te kunnen worden afgevaardigd,
- kunnen aangeduid worden op basis van hun ervaring of interesse in de vereniging,
- mogen geen levensgezel of familieleden tot in de 2de graad hebben die voor de vereniging
werken,
- mogen geen belangen hebben in een andere dienstencheque-onderneming.
De leden van de vzw zijn geen enkele bijdrage verschuldigd.
Het Dagelijks Bestuur van Piekfijn Hageland VZW stelde heden vast dat de mandatering van
mevr. Veronique Hermans in strijd is met de bepalingen van artikel 5 van de Statuten.
Mevrouw Hermans is namelijk tewerkgesteld bij dienstenchequebedrijf “Het Poetsbureau”.
Aangezien de samenstelling van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en het
Dagelijks Bestuur nog moeten gepubliceerd worden, verzoeken wij u om bij hoogdringendheid
een andere vertegenwoordiger van de Open VLD-fractie te willen afvaardigen.
Gelet op voormelde onverenigbaarheid wordt een nieuwe kandidaat voorgedragen vanuit de
VLD-fractie, te weten mevrouw Carla Busselen.
Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet artikel 40 en 42.
Statuten Piekfijn Hageland vzw dd. 23 januari 2018.
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist om mevrouw Veronique Hermans als vertegenwoordiger
voor de Algemene Vergadering van de vzw Piekfijn Hageland namens de gemeente te
vervangen wegens strijdigheid met de bepalingen van artikel 5 van de Statuten.
Artikel 2. De gemeenteraad beslist om volgende vertegenwoordiger te mandateren die,
namens de gemeente, aangesteld wordt als lid van de algemene vergadering van de vzw
Piekfijn Hageland en dit tot ze vervangen wordt in het eerste kwartaal van 2019: Mevrouw
Carla Busselen.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

STANDAARDPUNTEN
SECRETARIAAT
15) Vragen.
goedgekeurd
Algemeen Directeur Dominique Hayen merkt op dat wij als gemeente Kortenaken inspelen op
modernisering. Daarom zullen wij voortaan tijdens gemeenteraadszittingen steeds werken met
beamer en presentaties op groot scherm. Zodoende houden we rekening met het milieu.
Daarenboven vraagt de Algemeen Directeur of het noodzakelijk is dat de dagorde en
ontwerpnotulen nog per drager worden bezorgd aan de gemeenteraadsleden. Oproeping via
cobra volstaat juridisch. De gemeenteraad gaat hiermee akkoord. De notificatiemeldingen
'publicatie' in cobra worden voor de toekomst geannuleerd. Aan de gemeenteraadsleden wordt
vanaf heden gewoon een mail met kennisgeving verstuurd dat alle documenten raadpleegbaar
zijn in cobra. Officiële termijn begint vanaf dat moment te lopen.

Voor de notulen
De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Dominique Hayen

Paul Francen

