Provincie Vlaams-Brabant

Gemeenteraad
Notulen van donderdag, 28 september 2017

Aanwezigen:

Paul Francen: Voorzitter;
Niels Willems, 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, CLAES Gaston: Raadsleden;
Camiel Bouvin: schepen & OCMW voorzitter, zonder stemrecht;
Jan Van Brusselt: Secretaris

Verontschuldigd:

Patrick Vandijck, burgemeester:Burgemeester;
Imelda Stouthuysen: Raadslid

Afwezig:
Openbare zitting
1)

Notulen vorige vergadering.

2)

Integratie Gemeente & OCMW - Goedkeuring visietekst en verdere planning

3)

Decreet wijkwerken: definitieve beslissing mbt organisatie van wijk-werken door IGO

4)

Toetreding coll. hospitalisatieverzekering via Federale Pensioendienst/GSD-V

5)

Herziening beslissing aankoop perceel grond Kersbeek: aanstellen notaris

6)

Kennisgeving budgetwijziging 2017/1 AGB Kortenaken

7)

Aanpassing meerjarenplan gemeente 2017/1

8)

Budgetwijziging 2017/1 Gemeente

9)

Goedkeuring budgetwijziging OCMW 2017/2

10*)

Cipal en statutenwijziging december 2017

11*)

It-punt (Vera) Jaarrekening 2016

12)

Pensioenfonds mandatarissen

13)

Vragen.

Besloten zitting
14)
Definitieve vaste benoeming financieel beheerder per 01 10 2017 - kennisgeving aan de
gemeenteraad en terugkoppeling aan de functiehouder van het besluit van de evaluatiecommissie
van 18/9 betreffende de definitieve aanstelling van de financieel beheerder
15)

Aanstelling van Stefke Bellen als waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar

De Voorzitter, Paul Francen, opent de vergadering om 20.00 uur.
Gaan over tot de dagorde.

OPENBARE ZITTING
SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
De notulen van vorige zitting op datum van 24/08/17 werden goedgekeurd.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

JUR STAF
2) Integratie Gemeente & OCMW - Goedkeuring visietekst en verdere planning
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Aangebracht door:

Feitelijke context
In het kader van de integratie van de gemeente en het OCMW Kortenaken dient de gemeenteraad de
visietekst integratie alsook de verdere planning goed te keuren.
Juridisch kader
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
Gelet op het voorontwerp van decreet over het lokaal bestuur van de Vlaamse Regering van 24
februari 2017;
Overwegende dat de decreetgever via het decreet lokaal bestuur gemeente en OCMW dwingen tot
een verregaande integratie;
De huidige vormen van samenwerking tussen beide besturen – hoe beperkt ook – worden ervaren als
waardevol en scheppen opportuniteiten. Daarom wordt een diepgaandere samenwerking en integratie
als een win-win verhaal beschouwd voor beide besturen en om die reden dan ook geïmplementeerd
via het project GO 2020? G en O staat voor gemeente en OCMW die tegen het jaar 2020 een
volwaardige geïntegreerde organisatie zijn. GO betekent ook ‘we gaan ervoor’.
Gelet op de ongeziene omvang van dit project, zijn beide besturen er zich van bewust dat dit een
werk is van lange adem en legislatuuroverschrijdend zal zijn. Daarom wordt het jaar 2020 als
einddatum van realisatie naar voren geschoven.
Het project wordt uitgewerkt door een projectgroep bestaande uit ambtenaren van gemeente en
OCMW. de secretaris van het OCMW is projectleider. Een stuurgroep bestaande uit
gemeenteraadsleden en OCMW raadsleden van meerderheid en oppositie zal de beslissingen nemen.
Gelet op het voorstel van visietekst omtrent integratie, goedgekeurd door de projectgroep op 8 mei
2017 en door de stuurgroep op 26 juni 2017 en de OCMW-RAAD op 28 augustus 2017.
Gelet op het voorstel van verdere planning van het integratietraject zoals weergegeven in het
integratie- en implementatieplan in bijlage.

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist de visietekst integratie en de verdere planning in het kader van
de integratie van de gemeente en het OCMW Kortenaken goed te keuren.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

3) Decreet wijkwerken: definitieve beslissing mbt organisatie van wijk-werken door IGO
De Gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems *** Betrokken schepen:
Feitelijke context
Voorafgaanden
In collegezitting dd. 11/09/2017 besliste het college definitief akkoord te gaan met de organisatie
van wijk-werken door IGO. Deze beslissing werd overgemaakt aan IGO.
Vervolgens dient de organisatie de organisatie van wijk-werken door IGO definitief goed te keuren.
In dit kader ontvingen wij onderstaand schrijven van Marleen D’haene van IGO:

“Geachte Burgemeester en Secretaris
Geachte OCMW-voorzitter en –secretaris

Na advies door VDAB en VVSG bezorgen we u in bijlage de nodige stukken om een definitieve beslissing
omtrent de organisatie van het ‘wijk-werken’ door IGO div te laten goedkeuren door het college van
Burgemeester en Schepenen (uiterlijk tegen 25/09) en door de gemeenteraad (uiterlijk tegen 25/10).
Tot heden kregen we van 23 gemeenten een principieel akkoord tot samenwerking, 2 gemeenten
lieten weten dat ze er mee bezig zijn, van 4 gemeenten hebben we nog geen bericht. Deze 6
gemeenten zullen volgende week nog apart gecontacteerd worden om de stand van zaken te horen.
Zij hoeven nu ook geen intentieverklaring meer op te maken maar kunnen direct een definitieve
beslissing goedkeuren.
De omzendbrief die ook uw bestuur van VDAB ontvangen heeft, gaf geen volledige duidelijkheid voor
gemeenten die beslissen om een bestaande intergemeentelijke samenwerking te belasten met de
coördinatie. Daarom hebben we navraag gedaan bij VDAB en VVSG. VVSG laat weten dat er toch ook
een gemeenteraadsbeslissing nodig is.
Qua timing moet het CBS een beslissing nemen in september en deze vóór 30/09/2017 meedelen aan
wijkwerken@vdab.be met onderwerp “melding oprichting organisator wijk-werken’ en met de
notulen van de vergadering van het CBS.
Uiterlijk op 31 oktober moet dan de beslissing van de gemeenteraad op dezelfde wijze worden
doorgestuurd.
Let wel: alle stukken moeten ook - vóór de aangegeven data - aangetekend overgemaakt worden aan
VDAB, Centrale Dienst, tav algemeen directeur Arbeidsmarktdienstverlening, Keizerslaan 11, 1000
Brussel met als onderwerp ‘melding oprichting organisator wijk-werken’.

We willen ook vragen om uw beslissingen ook rechtstreeks te willen mailen naar IGO:
marleen.dhaene@igo.be. Zo blijven we mee op de hoogte!
We sturen deze mail ter informatie ook door aan de voorzitters van de PWA, de ambtenaren die
voorbije maanden met ons contact hadden over deze materie en naar de medewerkers van VDAB die
voor de regio Leuven de omvorming opvolgen.
Bij deze mail vindt u volgende documenten:
-

20170831_SamenvattingOmzendbriefWijkWerkenVDAB
20170831_WatnumetuwPWA?
20170904_VoorbereidingDefinitieveBeslissingCBSenGRivmWijkWerken
o Bijlage 1: BVR Wijk Werken
o Bijlage 2: ontwerpbesuit Wijk Werken
o Bijlage 3: statuten IGO en vennotenlijst met aandelen

Ik hoop u met deze correct en volledig geïnformeerd te hebben. Mocht er toch iets niet duidelijk zijn
of ontbreken, dan mag u me steeds contacteren: marleen.dhaene@igo.be of 016/29 85 49.”

Samenvatting
Als gevolg van de 6e staatshervorming is de bevoegdheid omtrent het huidige PWA-stelsel naar
Vlaanderen overgeheveld. De Vlaamse Regering heeft beslist om dit PWA-stelsel te hervormen naar
een nieuw stelsel van ‘Wijk-Werken’ waarin lokale verankering en het uitvoeren van maatschappelijk
relevante taken voor werkzoekenden of leefloners die nood hebben aan een laagdrempelige opstap
naar werk centraal staan. Deze werkzoekenden of leefloners kunnen gedurende één jaar ‘wijkwerken’ werkervaring opdoen binnen een ruimer traject naar werk. De Vlaamse Regering streeft naar
een schaalgrootte van minimum 60.000 inwoners om het nieuwe ‘Wijk-Werken’ te organiseren.
In het arrondissement Leuven kunnen de gemeenten die aangesloten zijn bij de IGO div 1 en die dit
wensen, beroep doen op de intergemeentelijke vereniging IGO waarbij ze zijn aangesloten als
organisator voor het ‘wijk-werken’.
Momenteel (dd 4/09/2017) hebben 23 van de gemeenten al positief gereageerd door een
intentieverklaring door het CBS en/of de OCMW-raad te laten goedkeuren. Twee gemeenten zijn bezig
met de voorbereiding van hun beslissing. Vier gemeenten moeten hun keuze nog bekend maken.
Voorstel
Vlaanderen hervormt het huidige PWA-stelsel naar een nieuw systeem ‘wijk-werken’. De bestaande
intergemeentelijke vereniging IGO, waarbij uw gemeente is aangesloten, wordt aangeduid om het
‘wijk-werken’ in de toekomst te organiseren. ‘Wijk-werken’ komt namelijk tegemoet aan de huidige
gebruikers en medewerkers van het PWA-systeem en biedt tevens opportuniteiten om
talentversterking van werkzoekenden en leefloners verder te koppelen aan lokale noden en
behoeften.
Er wordt een minimum van 60.000 inwoners vooropgesteld om ‘wijk-werken’ te kunnen organiseren
op een grondgebied. Vanaf dit minimum stelt VDAB 1 VTE personeel ter beschikking aan de organisator
van het nieuwe stelsel ‘Wijk-Werken’. Gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeenten die
aangesloten zijn bij IGO zou de regio kunnen beschikken over 6,71 VTE VDAB medewerkers, indien
alle betrokken lokale besturen beslissen om IGO als regionale organisator voor het ‘wijk-werken’ aan
te duiden en zo de ter beschikking gestelde personeelsleden optimaal in te zetten.
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De Dienstverlenende Intergemeentelijke Vereniging IGO heeft als vennoten de gemeenten Aarschot, Begijnendijk,
Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Haacht, Herent, Hoegaarden, Holsbeek,
Huldenberg, Keerbergen, Kortenaken, Kortenberg, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Rotselaar, ScherpenheuvelZichem, Tervuren, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw.

Naast personeelsinzet van VDAB wordt in het nieuwe stelsel ‘wijk-werken’ ook een gebruikersprijs
per cheque voorzien, waarmee overheadkosten (werkingskosten en/of extra personeelskosten) voor
de organisator gefinancierd kunnen worden. Vlaanderen hanteert een prijsvork voor de gebruikers
tussen 5,95€ en 7,45€ per cheque.
Dankzij regionale samenwerking kan zowel in het maximum als in het minimumscenario, ruimte
ontstaat om extra begeleiding in te zetten voor de ondersteuning van zowel gebruikers als van de
nieuwe ‘wijk-werkers’, hetzij door dit zelf te organiseren, hetzij door hiervoor beroep te doen op
externe expertise. In oktober wordt een voorstel ter goedkeuring aan de RvB van IGO voorgelegd en
aan alle gemeenten die deelnemen overgemaakt. De beslissing moet in consensus worden genomen
tegen 1/12/2017.IGO zal geen extra middelen aan de gemeenten of de OCMW’s vragen om het ‘wijkwerken’ te financieren. De marge op gebruikersprijs zal bepalend zijn voor de extra begeleidingsinzet
die IGO kan leveren.
IGO wil ook de lokale verankering waarborgen. In praktijk zal er gewerkt worden met clusters van
nabije gemeenten, die eigen accenten kunnen leggen en hun werking afstemmen op de lokale noden.
De samenstelling van de clusters zal in het najaar, in overleg met de lokale besturen, verder
uitgewerkt worden.
Op basis van bovenstaande principes en met de informatie die op vandaag ter beschikking is inzake
de nieuwe regelgeving, wordt voorgesteld om
(1) mee te werken aan de organisatie van het systeem van ‘Wijk-Werken
(2) de dienstverlenende organisatie IGO aan te duiden als juridische organisator voor ‘wijkwerken’2
Argumentatie
Instappen in het systeem ‘Wijk-Werken’, zoals het op heden voorligt, brengt geen extra kosten met
zich mee voor iedere individuele gemeente.
IGO div blijkt de meest geschikte keuze om de organisatie van Wijkwerken op te nemen, en dit om :
een regio-dekkende oplossing te bieden aan wie gebruik maakt van het bestaande PWAsysteem, als klant of als medewerker en zo versnippering tegen te gaan.
optimaal gebruik te maken van het door VDAB ter beschikking gestelde personeel.
extra personeel te kunnen aanwerven om in te zetten op de kwaliteit van de dienstverlening,
zowel naar de werkzoekende als naar de gebruiker/klant. Daarvoor kan gebruik gemaakt
worden van de extra inkomsten die gegenereerd worden bij de ontvangst van ‘Wijk-Werk’cheques, rekening houdende met een voldoende grote veiligheidsmarge.
Bij de huidige organisatie van PWA, wordt er al regionaal samengewerkt. De huidige PWA-beambten
werken reeds voor verschillende gemeentes. De kans is reëel dat de huidige PWA-beambten ook de
nieuwe ter beschikking gestelde ‘wijk-werk’-ambtenaren worden. VDAB organiseert momenteel een
interne bevraging daaromtrent.
Juridisch kader
Gelet op het decreet betreffende wijkwerken dd. 05/07/2017, inwerkingtreding op 01/01/2018;
Gelet op het uitvoeringsbesluit “wijk-werken” dd. 07/07/2017, inwerkingtreding op 01/01/2018;
Gelet op het Ontwerpdecreet ‘Wijk-Werken’, goedgekeurd door Vlaamse Regering op 28/04/2017;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering omtrent ‘Wijk-Werken’ , dd. 13/06/2017
Gelet op de Statuten van IGO;
2

IGO div zal deze opdracht opnemen in haar statuten (RvB 15/09/2017 en AV 21/12/2017)

Overwegende dat IGO als intergemeentelijke vereniging met rechtspersoonlijkheid kan optreden als
organisator voor het Wijk-Werken binnen het toekomstig wettelijk kader Wijk-Werken en er dus geen
bijkomende structuren moeten opgezet worden;
Overwegende dat IGO de uitdrukkelijke intentie heeft om het Wijk-Werken decentraal (via een
clustering van omliggende gemeenten) te organiseren, met zorg voor een sterke lokale verankering
en autonomie;
Overwegende dat het Wijk-Werken door zijn lage drempel (beperkt aantal uur) kansen geeft aan
werkzoekenden en OCMW-cliënten die moeilijk toegang vinden tot reguliere vormen van arbeid en
hen zo een eerste stap kan laten zetten op weg naar werk;
Overwegende dat het Wijk-Werken continuïteit geeft aan de huidige PWA’ers;
Overwegende dat er door de inzet van Wijk-Werkers veel lokale noden kunnen opvangen worden;
Overwegende dat een brede samenwerking kansen biedt tot aanwerven van bijkomend, eigen
personeel en tot het uitbouwen van een dynamische werking gericht op kwantitatieve en kwalitatieve
groei van het Wijk-Werken;
Overwegende dat noch aan de gemeente noch aan het OCMW extra financiële middelen gevraagd
worden;
Overwegende dat de gemeente een definitieve beslissing moet nemen inzake de organisatie wijkwerken;
Overwegende dat er in collegezitting dd. 03/07/2017 reeds principieel akkoord werd gegaan met een
samenwerking met IGO betreffende de wijk-werk organisatie;
Overwegende dat er in collegezitting dd. 11/09/2017 definitief akkoord werd gegaan met een
samenwerking met IGO betreffende de wijk-werken organisatie;

BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad definitief akkoord te gaan met IGO als organisator wijk-werken en bijgevolg
in te stappen in het nieuwe ‘wijk-werken’ stelsel.
Art. 2. De gemeenteraad in te stemmen met het voorstel om ‘wijk-werken’ regionaal te organiseren,
op niveau van de intergemeentelijke vereniging IGO div waarvan ze vennoot is.
Art. 3. De gemeenteraad houdt zich het recht voor om zelf te beslissen over activiteiten die ze via
het ‘wijk-werken’ wil toelaten op haar grondgebied.
Art. 4. Kennisgeving van bovenvermelde beslissing wordt gegeven aan IGO en VDAB.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

4) Toetreding coll. hospitalisatieverzekering via Federale Pensioendienst/GSD-V
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Lisa Willems

Aangebracht door:

Feitelijke context
NIEUW RAAMCONTRACT INZAKE COLLECTIEVE HOSPITALISATIEVERZEKERING: TOETREDING TOT DE
COLLECTIEVE
HOSPITALISATIEVERZEKERING
VAN
DE
FEDERALE
PENSIOENDIENST
–
GEMEENSCHAPPELIJKE SOCIALE DIENST
Voorafgaanden
Na het volgen van een procedure van openbare aanbesteding, uitgeschreven door de Federale
Pensioendienst (FPD), werd de collectieve hospitalisatieverzekering voor een duur van 4 jaar
toegekend aan AG Insurance. De huidige raamovereenkomst met Ethias werd dan ook door de FPD
opgezegd en zal stoppen op 31 december 2017.
AG Insurance neemt de collectieve hospitalisatieverzekering over vanaf 1 januari 2018. Deze overgang
vraagt echter een actieve tussenkomst van het bestuur, zoals het doorgeven van keuzes en
persoonsgegevens, om ervoor te zorgen dat de huidige aangeslotenen zonder onderbreking verzekerd
blijven.
Ten slotte is deze hospitalisatieverzekering via het raamcontract open voor alle lokale besturen, ook
als u als bestuur vandaag elders verzekerd bent.

Wat betekent dit?
Het lastenboek voorziet exact dezelfde waarborgen als deze die tot en met 31 december 2017 gelden.
Enkel de vrijstelling wijzigt: vanaf 2018 bedraagt deze 130 euro in de uitgebreide formule, maar er is
geen vrijstelling in de basisformule.
Dankzij het contract met AG Insurance dalen bovendien de premies – in vergelijking met 2017 – voor
zowel de uitgebreide als de basisformule. Deze premies zullen ook niet veranderen tijdens de eerste
twee jaar van het contract.
Zoals in het verleden ook het geval was, wordt er een onderscheid gemaakt tussen de verschillende
overheidsdiensten:

Vlaamse overheidsdiensten onderworpen aan de
omzendbrief BA 2000/14 inzake het sectoraal
akkoord voor het personeel van de lokale
besturen
en
alle
andere
plaatselijke
overheidsdiensten die de premie van de
hoofdverzekerden volledig ten laste nemen.

Andere plaatselijke overheidsdiensten die de
premie niet of slechts gedeeltelijk ten laste
nemen.

Het bestuur heeft de keuze tussen de basis of de
uitgebreide formule.

De keuze voor
hoofdverzekerde.

De hoofdverzekerde kan ook zijn gezinsleden
aansluiten.

De hoofdverzekerde kan ook zijn gezinsleden
aansluiten.

Gemeente Kortenaken bevindt zich in de eerste tabel categorie.

de

formule

ligt

bij

de

Jaarpremies voor 2018 & 2019, inclusief lasten en taksen:
Hoofdverzekerde
Of nevenverzekerde
0 tot 20 jaar
21 tot 49 jaar
50 tot 64 jaar
65 tot 69 jaar
Vanaf 70 jaar

Basisformule
(meerpersoonskamer)

Uitgebreide formule
(eenpersoonskamer)

30,70 EUR
71,64 EUR
112,57 EUR
347,96 EUR
399,14 EUR

50,50 EUR
155,40 EUR
242,81 EUR
485,63 EUR
641,03 EUR

Te volgen procedure
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende procedures:
-

Procedure voor besturen die reeds aangesloten zijn bij de collectieve verzekering
Procedure voor besturen die voor het eerst willen toetreden tot deze collectieve verzekering.

Daar wij reeds aangesloten zijn bij de collectieve verzekering, wordt enkel deze te volgen procedure
besproken.
Aangezien de collectieve hospitalisatieverzekering bij Ethias stopt op 31 december 2017, is het
cruciaal dat de administratie de FPD zo snel mogelijk op de hoogte brengt van haar beslissing om in
te tekenen op de collectieve hospitalisatieverzekering via AG Insurance. Zo kan de continuïteit van
de verzekering gegarandeerd worden en kunnen de personeelsleden van het bestuur en hun
nevenverzekerden aangesloten blijven.
Bovendien engageert AG Insurance zich om vanaf 1 januari 2018 ook de lopende dossiers hospitalisatie
en zware zieken, geopend voor 1 januari 2018 bij Ethias, over te nemen.
Om toe te treden tot bovenvermeld raamakkoord dient er een gemeenteraadsbeslissing voorhanden
te zijn en dit voor 30 september 2017. De besturen die de premie van de hoofdverzekerden volledig
ten laste nemen, wat in casu het geval is, moeten hun keuze betreffende de waarborgformule
duidelijk maken: het bestuur kiest voor de basisformule of de uitgebreide formule. Tot op heden werd
door gemeentebestuur Kortenaken steeds geopteerd voor de uitgebreide formule.
De ondertekende gemeenteraadsbeslissing dient voor 30 september 2017 aan de FPD bezorgd te
worden via mail:
-

E-mail: info@gsd.fgov.be
- Op papier: Federale Pensioendienst,
Zuidertoren,

T.a.v. Gemeenschappelijke Sociale Dienst

1060 Brussel

De FPD dient zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden van de intentie van het bestuur om
aangesloten te blijven via het raamakkoord, ook als de gemeenteraadsbeslissing nog niet genomen is.
Zo kunnen toch al de eerste stappen gezet worden om een vlotte opstart te garanderen.

Juridisch kader
Gezien de wet van 18 maart 2016 tot overname van in het bijzonder de Gemeenschappelijke Sociale
Dienst (GSD) van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, door de federale
pensioendienst (FPD);

Gelet op de omzendbrief BA 2000/14 van 22.12.2000 van de Vlaamse minister van Binnenlandse
Aangelegenheden betreffende de verplichte toekenning van een hospitalisatieverzekering aan het
personeel van de lokale besturen;

Gelet op het sectoraal akkoord 1999-2001 voor het personeel van de lokale overheden van de Vlaamse
Gemeenschap, meegedeeld bij omzendbrief nummer BA 2001-03 van 27.04.2001;
Gelet op het feit dat de FPD, in naam van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, een
offerteaanvraag conform de wet op de overheidsopdrachten heeft georganiseerd;
Gelet op de beslissing van het College dd. 18/09/2017 om toe te treden tot de collectieve verzekering
van de FPD;
Gelet op het positief advies van de vakorganisaties ACV, VSOA en ACOD.

BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist dat het gemeentebestuur Kortenaken zal toetreden tot de collectieve
verzekering “verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte” die de FPD heeft afgesloten met
AG Insurance. De toetreding zal ingaan vanaf 1 januari 2018.
Art. 2. De gemeenteraad beslist dat het gemeentebestuur Kortenaken de premie van deze
verzekering volledig ten laste neemt in de uitgebreide formule voor zijn statutaire en contractuele
personeelsleden.
Art. 3. De gemeenteraad beslist dat de vrijwillige toetreding tot de voornoemde verzekering voor
het aangesloten bestuur de verbintenis inhoudt om de bijzondere en algemene bepalingen van het
lastenboek-FFPD/S300/2017/03 in acht te nemen.
Art. 4. Een exemplaar van dit gemeenteraadsbesluit wordt aan de FPD overgemaakt.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
5) Herziening beslissing aankoop perceel grond Kersbeek: aanstellen notaris
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Jan Van Brusselt

Aangebracht door: Niels Willems

Feitelijke context
De gemeenteraad besliste in zitting dd. 24 augustus 2017 akkoord te gaan met de verwerving van een
perceel grond gelegen te Kersbeek aan de Doddelbergstraat tegen de overeengekomen prijs van
30.000 EUR.
Het betreft hier een perceel grond gelegen langs de Doddelbergstraat,
Dat perceel, en de twee aanliggende, vormden vroeger de voetbalterreinen van de VK Kersbeek en
waren alzo deel van het BPA zonevreemde sport en recreatie. Het rechts gelegen perceel is destijds
dan ook aangekocht door de gemeente en verhuurd aan de voetbalclub, later de paardenmennersclub.
Al is de voetbalclub verhuisd, die percelen blijven in het recreatiegebied en de gemeente wil dat
recreatiegebied bestendigen doch niet zonder de eigenaars ervoor te vergoeden: de gemeente zal
het gebied dan ook willen verwerven.

Voor het middelste stuk werd het schattingsverslag opgemaakt door landmeter-expert Arnauts en de
eigenaars, in casu erfgenamen Degeest, zijn bereid om het te verkopen tegen 30.000 euro, een prijs
die onder de schatting blijft.
Voor het derde perceel (links van voorgenoemde en met de vervallen kantine) werd onderhandeld
met de eigenaars over de prijs en deze is vastgelegd op € 27.500. Het betreft de percelen Afd.4
Sec.D.307 x, Afd.4 Sec.D.307B2, Afd.4 Sec.D.307C2, Afd.4 Sec.D.307W.
In vermelde gemeenteraadszitting dd. 24 augustus 2017 ging de gemeenteraad akkoord dat de
notariële akte zou verleden worden voor de burgemeester die zou optreden als instrumenterend
ambtenaar en werden de gemeentesecretaris en de eerste schepen gemachtigd om de overeenkomst
te ondertekenen.
Gelet op het feit dat het desbetreffende perceel grond gelegen langs de Doddelbergstraat zich in
onverdeeldheid bevindt, dient de aankoopakte verleden te worden voor de notaris. Daarom is een
correctie van vorig gemeenteraadsbesluit dd. 24 augustus 2018 betreffende “de aankoop van een
perceel grond te Kersbeek in recreatiezone” noodzakelijk alsook de aanstelling van een notaris.
Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet artikel 40 en 42.
Kadastraal: Kortenaken, 4e afdeling, Kersbeek – Miskom - Sectie D - Nr. 307 Z + 307 A2 + 307 x +
307B2 + 307C2 + 307W
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad gaat akkoord met de correctie van vorig gemeenteraadsbesluit dd. 24
augustus 2018 betreffende “de aankoop van een perceel grond te Kersbeek in recreatiezone”
in die zin dat de aankoopakte dient te worden verleden voor een notaris.
Artikel 2. De gemeenteraad gaat akkoord met de verwerving van het derde perceel Afd.4 Sec.D.307
x, Afd.4 Sec.D.307B2, Afd.4 Sec.D.307C2, Afd.4 Sec.D.307W. (links van voorgenoemde en met
de vervallen kantine) en dit tegen betaling van de prijs van € 27.500.
Artikel 3.
De gemeenteraad gaat akkoord met de aanstelling van Notaris Stefan SMETS,
Tiensesteenweg 170 te 3380 Glabbeek-Zuurbemde, met het oog op het verlijden van de
aankoopakte voor beide aankoopovereenkomsten.

goedgekeurd
Intussen werd de prijs voor het derde perceel onderhandeld en vastgelegd op € 27.500.
Griet Vandewijngaerden vraagt of er al plannen betreffende het gebruik van de terreinen zijn? Heden
is er gevraagd door de menclub-vereniging om gebruik van de terreinen te maken. Griet
Vandewijngaerden merkt op dat er op die terreinen zoveel mogelijk lokalen bestemd moeten worden
voor alle verenigingen in groot Kortenaken. Er gaan tevens stemmen op voor de aanleg van een Finse
piste op vermelde recreatieve terreinen.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

FINANCIËN
6) Kennisgeving budgetwijziging 2017/1 AGB Kortenaken
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils *** Betrokken schepen:
Feitelijke context
Het budget 2017 bestaat uit het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het liquiditeitenbudget.
Het budget 2017 kadert in het financieel meerjarenplan 2014-2019. De budgetherziening van 2017
betreft een ‘budgetwijziging’ maar behoeft geen aanpassing aan het financieel meerjarenplan.
Een budget of budgetwijziging past immers pas in het financieel meerjarenplan indien:
- de doelstellingennota van het budget voor het financiële boekjaar (2017/1) de beleidsdoelstellingen
en actieplannen bevat die ook in de strategische nota van het meerjarenplan zijn opgenomen. Er zijn
geen inhoudelijke wijzigingen aan de doelstellingen of actieplannen;
- het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar is groter dan of gelijk aan nul (115.771 EUR).
- de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in het budget is groter dan of gelijk aan de
autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële boekjaar in het meerjarenplan, i.c. 2017 (144.738
EUR > 76.187 EUR).
Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 meer bepaald artikels 148-152 in verband met het
budget;
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 omzendbrieven BB betreffende BBC met als laatste 2017/3.
Gelet op de goedkeuring van de budgetwijziging 2017/1 op het directiecomité AGB in zijn zitting van
4/9/2017 en de goedkeuring in de zitting van de raad van bestuur AGB van 28/09/2017.
Financiële aspecten
Kostprijs: n.v.t.
Beschikbaar budget: n.v.t.
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad neemt kennis van budgetwijziging 2017/1 van het AGB.
kennisname
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

7) Aanpassing meerjarenplan gemeente 2017/1
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils *** Betrokken schepen:
Feitelijke context
Deze budgetwijziging betreft een aanpassing meerjarenplan en wordt verklaard door een daling van
de autofinancieringsmarge van 2017 (tot 1.750 EUR) t.a.v. het oorspronkelijk meerjarenplan.
In deze budgetwijziging zijn de aanpassingen aan de investeringskredieten van 2017 t.e.m. 2019
verwerkt alsook de wijziging van het exploitatie- en liquiditeitenbudget van budget 2017.
De toelichting bestaat uit het beleidsdocument “budgetwijziging 2017/1” en “aanpassing
meerjarenplan 2017/1”. Dit zijn officiële documenten die na goedkeuring door de gemeenteraad aan
de toezichthoudende overheid bezorgd worden.
Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 meer bepaald artikels 148-152 in verband met het
budget;
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 omzendbrieven BB betreffende BBC met als laatste 2017/3.
Financiële aspecten
Kostprijs: n.v.t.
Beschikbaar budget: n.v.t.
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist goedkeuring te geven aan de aanpassing meerjarenplan 2017/1.
Art. 2. Na goedkeuring zullen de noodzakelijke documenten overgemaakt worden aan de
toezichthoudende overheid.
goedgekeurd
Opmerkelijke trend: een grote daling van de autofinancieringsmarge.
Kristof Mollu bemerkt dat de telefoon- en internetkosten hoog werden ingebracht. Dit heeft te
maken met de aansluiting tussen OCMW en gemeente (glasvezelkabel).
Stefaan Devos heeft vraag over uitzonderlijke dividenduitkering van IWM. Tellen dividenden mee
voor berekening autofinancieringmarge? Toelichting door financieel beheerder: Neen, het heeft
geen effect op de autofinancieringsmarge, maar wel via het investeringsbudget op het resultaat op
kasbasis.

Stefaan Devos meent dat dividendenuitkering deels nog moet plaatsvinden einde 2018. Stefaan
Devos gaat zich hierover bevragen.
Kristof Mollu vraagt wie er heden verantwoordelijk is bij het voordoen van een waterlek op ons
grondgebied. Stefaan Devos deelt mee dat als er vandaag een lek is, dat dit dan nog ten laste is van
de watergroep.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

8) Budgetwijziging 2017/1 Gemeente
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils *** Betrokken schepen:
Feitelijke context
Deze budgetwijziging betreft een aanpassing meerjarenplan en wordt verklaard door een daling van
de autofinancieringsmarge van 2017 (tot 1.750 EUR) t.a.v. het oorspronkelijk meerjarenplan.
In deze budgetwijziging zijn de aanpassingen aan de investeringskredieten van 2017 t.e.m. 2019
verwerkt alsook de wijziging van het exploitatie- en liquiditeitenbudget van budget 2017.
De toelichting bestaat uit het beleidsdocument “budgetwijziging 2017/1” en “aanpassing
meerjarenplan 2017/1”. Dit zijn officiële documenten die na goedkeuring door de gemeenteraad aan
de toezichthoudende overheid bezorgd worden.
Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 meer bepaald artikels 148-152 in verband met het
budget;
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 omzendbrieven BB betreffende BBC met als laatste 2017/3.
Gelet op de goedkeuring van deze budgetwijziging op het college van burgemeester en schepenen
d.d. 4/9/2017.
Financiële aspecten
Kostprijs: n.v.t.
Beschikbaar budget: n.v.t.

BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist goedkeuring te geven aan budgetwijziging 2017/1.
Art. 2. Na goedkeuring worden de noodzakelijke documenten aan de toezichthoudende overheid
overgemaakt.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

9) Goedkeuring budgetwijziging OCMW 2017/2
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils *** Betrokken schepen:
Feitelijke context
Deze budgetwijziging betreft een verhoging van de gemeentelijke bijdragen.
In deze budgetwijziging zijn de aanpassingen betreffende de patronale bijdrage op de lonen, de
toegenomen kosten voor leeflonen, de aanpassingen in het kader van de regelgeving TWE en de
verhoogde toelage van gemeente aan OCMW ter waarde van 60.000 EUR verwerkt.
De toelichting bestaat uit het beleidsdocument “budgetwijziging 2017/2”.
Juridisch kader
Gelet op het OCMW-decreet, meer in het bijzonder art.270, § 1, 7°.
Gelet op de toename van de gemeentelijke toelage voor het OCMW met 60.000 EUR.
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 omzendbrieven BB betreffende BBC met als laatste 2017/3.
Gelet op de kennisname door het college van burgemeester en schepenen d.d. 04/09/2017.
Financiële aspecten
Kostprijs: 60.000 EUR
Beschikbaar budget: voorzien onder 64940000/090000 ‘sociale bijstand’ in budgetwijziging 2017/1,
kaderend in het aangepast meerjarenplan.
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad keurt budgetwijziging 2017/2 van het OCMW goed.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

TOEGEVOEGDE PUNTEN
SECRETARIAAT
10*)
Cipal en statutenwijziging december 2017
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Jan Van Brusselt

Aangebracht door:

Feitelijke context
Betreft: beslissing inzake het ontwerp van statutenwijziging van de dienstverlenende vereniging
CIPAL
DE GEMEENTERAAD,
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna
kortweg “Cipal”);
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en in het bijzonder op de artikelen 19 tot en met 43
inzake de werking en de bevoegdheid van de gemeenteraad;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg
“DIS”);
Gelet op het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005
(B.S. 17 juni 2016, hierna “het wijzigingsdecreet” genoemd);
Overwegende dat de statuten van Cipal dienen gewijzigd te worden om deze in overeenstemming te
brengen met de bepalingen van het wijzigingsdecreet;
Overwegende dat ook nog een aantal andere wijzigingen in de statuten doorgevoerd worden zoals
uiteengezet in de toelichtende nota;
Overwegende dat hiertoe op vrijdag 15 december 2017 om 10.30 uur een buitengewone algemene
vergadering van Cipal zal plaatsvinden;
Gelet op de statuten van Cipal, zoals laatst gewijzigd op 13 december 2013, goedgekeurd bij besluit
van 25 maart 2014 van de Vlaamse regering;
Gelet op het ontwerp van statutenwijziging van Cipal, goedgekeurd door de raad van bestuur van
Cipal in zitting van 12 september 2017 en per aangetekend schrijven van 13 september 2017 aan de
gemeente overgemaakt;
Gelet op de toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging;
Overwegende dat artikel 39 DIS bepaalt dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de algemene vergadering
die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan
alle deelnemers wordt voorgelegd; dat de beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke
statuten hebben goedgekeurd, het mandaat bepalen van de respectievelijke vertegenwoordigers op
de algemene vergadering;
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Cipal;
Na beraadslaging en stemming;

BESLUIT:

Artikel 1:
Maakt zich na onderzoek van de bekomen documenten en de toelichtende nota bij
het ontwerp van statutenwijziging, de motieven die hierin vervat zijn met betrekking tot de hierna
goedgekeurde artikelen eigen.
Artikel 2:

Keurt de wijziging van artikel 1 van de statuten goed.

Artikel 3:

Keurt de wijziging van artikel 2, eerste lid van de statuten goed.

Artikel 4:

Keurt de wijziging van artikel 4bis, §2 van de statuten goed.

Artikel 5:

Keurt de wijziging van artikel 5 van de statuten goed.

Artikel 6:

Keurt de wijziging van artikel 7 van de statuten goed.

Artikel 7:

Keurt de wijziging van artikel 9, eerste en tweede lid van de statuten goed.

Artikel 8:

Keurt de wijziging van artikel 13 van de statuten goed.

Artikel 9:

Keurt de wijziging van artikel 15 van de statuten goed.

Artikel 10:

Keurt de wijziging van artikel 16, §2 van de statuten goed.

Artikel 11:

Keurt de opheffing van artikel 25bis van de statuten goed.

Artikel 12:

Keurt de wijziging van artikel 36, §1 van de statuten goed.

Artikel 13:

Keurt de invoeging van een nieuw hoofdstuk VI in de statuten goed.

Artikel 14:
Keurt de wijzigingen aan het opschrift van de statuten goed om deze in
overeenstemming te brengen met de genomen besluiten.
Artikel 15:
De vertegenwoordiger van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering
van CIPAL van 15 december 2017, die bij afzonderlijke beslissing zal worden aangeduid, wordt
gemandateerd om overeenkomstig onderhavige beslissing te stemmen.
Artikel 16:
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit
besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

11*)
It-punt (Vera) Jaarrekening 2016
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Jan Van Brusselt

Aangebracht door:

Feitelijke context
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. GOEDKEURING REKENINGEN IT-PUNT.
Voorgeschiedenis
• Goedkeuring van het financieel resultaat 2016 en van het activiteitenverslag 2016 door het
beheerscomité van it-punt op 28 juni 2017

Feiten en context
• Einde 2016 had de interlokale vereniging it-punt 19 leden (+ 3 OCMW’s die lid zijn via de
gemeente)
• It-punt ilv sluit 2016 af met een positief resultaat van 4682,57 euro.
Juridische gronden
• Artikelen 2 §1, 6, 7, 8 en 9 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke
samenwerking
Twee of meer gemeenten kunnen een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid
vormen om, zonder beheersoverdracht, een welbepaald project van gemeentelijk belang te
verwezenlijken. Deze samenwerkingsverbanden heten 'interlokale verenigingen'.
Het beheerscomité stelt de rekeningen van de interlokale vereniging vast en legt ze ter
goedkeuring voor aan de raden van de deelnemende gemeenten, waarvan de gewone
meerderheid de goedkeuring verleent.
Bijlagen
• it-punt resultaat 2016
• Presentatie beheerscomité 20170628
BESLUIT
Artikel 1:
De raad keurt het financieel resultaat 2016 van ilv it-punt goed.
Toelichting
De raad keurt het financieel resultaat 2016 van interlokale vereniging it-punt goed.
It-punt ilv sluit 2016 af met een positief resultaat van 4682,57 euro.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

STANDAARDPUNTEN
FINANCIËN
12) Pensioenfonds mandatarissen
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils *** Betrokken schepen:
Feitelijke context
Gelet op de toelichtende nota betreffende externalisering van het pensioenfonds voor mandatarissen;
Gelet op een geraamde jaarlijkse beheerskost van 1% op het premiebedrag en dit over een termijn
van 30 jaar;
Gelet op de doorrekening van volgende kosten van de federale pensioendienst aan het fonds:
-

285,12 EUR éénmalig per nieuw pensioendossier
32,40 EUR per dossier, jaarlijks
35,64 EUR voor elke herneming van een dossier

Gelet op de uitdrukkelijke bevestiging van Belfius dat de voorwaarden en kenmerken van de lopende
overeenkomst niet wijzigen en dat bijgevolg de aanvaarding van de vernieuwde overeenkomst geen
nieuwe overheidsopdracht genereert:

“De aangepaste tekst van overeenkomst die overhandigd werd aan het bestuur van Kortenaken
vervangt en vernietigt de overeenkomst die afgesloten werd in 2006, maar is in geen geval
een stopzetting van de overeenkomst. Alle waarborgen lopen onverminderd door, zoals
bijvoorbeeld de gewaarborgde interestvoeten van 3,25%, 2,25% en 1,5% die van toepassing
zijn op de reserves van Kortenaken. Ook aan de verzekering van rustpensioenen,
overlevingspensioenen wordt niets gewijzigd.
In deze context dient het woord “beëindigd” in §3 van artikel 1 begrepen te worden in de zin
van : de 2 ‘akten’ (schriftelijk bewijsstuk van hetgeen overeengekomen is) blijven niet naast
elkaar bestaan en zijn dus geen titels die elk op zich vorderingsrechten ten aanzien van de
verzekeraar genereren : de eerste akte wordt integraal vervangen en overgenomen door de
nieuwe akte (mede om de leesbaarheid van het geheel te bevorderen).”
“Er is geen enkele transfert naar een ander product, er zijn enkel terminologie aanpassingen
voortkomend uit evoluerende regelgeving. Het plan is steeds een pensioenverzekering tak 21
geweest en blijft dit ook, enkel de benaming van “collectief pensioenfonds” met gewaarborgd
rendement” werd veranderd naar een “collectieve pensioenverzekering met gewaarborgd
rendement waarbij de verzekeringstechniek van de collectieve kapitalisatie wordt gebruikt”.
De aanpassingen in de overeenkomst hebben tot doel om deze overeenkomst volledig in lijn
te brengen met nota ABB van 6 november 2015 (Wettelijke pensioenen van statutair personeel
en mandatarissen) waarbij de waarborgen, tarieven en kenmerken van de overeenkomst
ongewijzigd blijven. De bepalingen in het contract die gewijzigd werden hebben enkel tot
doel om de altijd zo bedoelde rechten van de gepensioneerde mandataris en de rechtstreekse
band tussen de pensioenverzekering te verduidelijken, overeenkomstig de vermelde nota.
Op het vlak van dienstverlening is de uitbetaling van de pensioenen door de Federale
Pensioendienst voorzien (maar nog niet geactiveerd) in de lopende overeenkomst inclusief de
kostprijs die contractueel door de Federale Pensioendienst aan Belfius Verzekeringen wordt
doorgerekend. Ook deze voorwaarden worden volledig overgenomen in de nieuwe akte.
BZ is op de hoogte van het feit dat Belfius Verzekeringen haar contracten aanpast om
duidelijker conform de nota ABB te zijn. Het is zo dat reeds zeer veel overeenkomsten bij
Belfius Verzekeringen (die nog onder de oude terminologie vallen van “collectief
pensioenfonds”) door ABB aanvaard worden als in orde met de voorwaarden die nodig zijn om
als een geëxternaliseerde levensverzekering voor de uitbetaling van 1e pijler pensioenen van
mandatarissen beschouwd te worden. Belfius Verzekeringen doet jaarlijks een update met
een lijst van besturen die conform nota ABB gemaakt zijn. Geen enkel bestuur heeft hiervoor
een nieuwe overheidsopdracht gelanceerd.”;
Gelet op het financiële voordeel (gewaarborgde rentevoeten) van het behoud van het lopende
contract bij Belfius verzekeringen;
Wordt de transitie van de lopende overeenkomst naar een pensioenverzekering met gewaarborgd
rendement voor mandatarissen van de gemeente en het OCMW van Kortenaken van Belfius
verzekeringen voor akkoord voorgelegd aan de gemeenteraad (overeenkomst in bijlage).
Juridisch kader
Gelet op de nota ABB van 6 november 2015 (Wettelijke pensioenen van statutair personeel en
mandatarissen);
Gelet op de goedkeuring van het college in zijn zitting van 18/09/2017 tot toetreding tot een
pensioenverzekering met gewaarborgd rendement met een premie van 100.000 EUR op jaarbasis
(budgetneutrale premie);
Gelet op de instemming van het OCMW in zijn raadszitting van 25/09/2017;
KB van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in openbare besturen;

Gelet op de uitdrukkelijke bevestiging van Belfius dat de voorwaarden en kenmerken van de lopende
overeenkomst niet wijzigen en dat bijgevolg de aanvaarding van de vernieuwde overeenkomst geen
nieuwe overheidsopdracht genereert;
Financiële aspecten
Kostprijs: budgetneutraal
Beschikbaar budget: Uitgaven uit personeelsbudget “pensioenen mandatarissen” omzetten naar
budgettaire sleutel voor de premie (vanaf 2018)
De financieel beheerder heeft op donderdag, 28 september 2017 het visum verleend.

BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad verklaart zich akkoord met de overgang van de huidige overeenkomst bij
Belfius verzekeringen (collectief pensioenfonds nr. 3530 met polisnr. 91003530) naar een
pensioenverzekering met gewaarborgd rendement met een premie van 100.000 EUR op jaarbasis
(budgetneutrale premie) waarvan de overeenkomst zich in bijlage bevindt.
Art. 2. De overeenkomst vanaf 01/01/2018 te laten ingaan.
goedgekeurd
Stefaan Devos vraagt zich af of hier de wet op de overheidsopdrachten niet geldt? De juridische dienst
van Belfius heeft schriftelijk bevestigd een overeenkomst met het agentschap binnenlands bestuur te
hebben hieromtrent, waardoor een toepassing van de wet overheidsopdrachten niet vereist is.

SECRETARIAAT
13) Vragen.
goedgekeurd
Paul Sterkendries heeft vraag over het bomen kappen bij de aanleg van fietspaden op de
Hemelrijkstraat. Werknemers LIEMA waren bomen aan het kappen voor de werknemers zelf. Paul
Sterkendries vraagt waar het hout naartoe is en of hier een kapvergunning voor is. Paul Francen en
Betty Geysenbergs melden dat hierover bepalingen opgenomen zijn in het bestek. Betty Geysenbergs
zal hierover navraag doen bij de technische dienst.
Kristof Mollu meldt dat er een tijdelijke waterlek was op de Krawatenstraat. Hierover is niets gemeld
geweest op het gemeentehuis.
Kristof Mollu deelt mee dat hij het jammer vond dat de gemeenteraadsleden zo laat uitgenodigd
werden voor de welkomstdag voor de nieuwe inwoners. Tevens vindt hij het zeer jammer dat er
enkele personen niet uitgenodigd waren die normaliter uitgenodigd zouden moeten worden. Er is hier
een administratieve vergissing gebeurd door het gebruik van foutieve lijst met referentiepersonenlijst
die niet de namen bevatte van de partners die zijn komen inwonen bij een reeds gedomicilieerde
inwoner in Kortenaken.
Kristof Mollu vraagt of er op de Halensebaan fietssuggestiestroken komen? Dit zou vermeld zijn in een
eerder college. Betty Geysenbergs meldt dat hierover nog geen definitieve afspraken gemaakt zijn.
Volgende gemeenteraad zal plaatsvinden op dinsdag 24 oktober 2017 om 20u30.

BESLOTEN ZITTING
SECRETARIAAT
14) Definitieve vaste benoeming financieel beheerder per 01 10 2017 - kennisgeving aan de
gemeenteraad en terugkoppeling aan de functiehouder van het besluit van de
evaluatiecommissie van 18/9 betreffende de definitieve aanstelling van de financieel
beheerder
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Jan Van Brusselt

Aangebracht door:

Feitelijke context
Definitieve vaste benoeming financieel beheerder per 01 10 2017 - kennisgeving aan de
gemeenteraad en terugkoppeling aan de functiehouder van het besluit van de evaluatiecommissie
van 18/9 betreffende de definitieve aanstelling van de financieel beheerder
In bijlage vinden we het besluit van de evaluatiecommissie dd. 18/09/2017 betreffende de definitieve
aanstelling van de financieel beheerder, dhr. David Puttevils. De evaluatiecommissie adviseerde
definitieve vaste benoeming van de financieel beheerder per 01/10/2017 gunstig.
Overwegende dat de heer David PUTTEVILS, na voorafgaandelijke selectieproeven, in dienst trad van
de gemeente op 1 oktober 2016, in de functie van financieel beheerder voor de gemeente en –
ingevolge overeenkomst – ook voor het OCMW;
Gelet op de bepalingen in de rechtspositie van het gemeentepersoneel, meer bepaald art. 24 en 25,
en in art 60 tot 66;

BESLUIT
De gemeenteraad
Na geheime stemming waarbij de 17 aanwezige stemgerechtigde gemeenteraadsleden konden
stemmen op het voorstel om betrokkene definitief statutair te benoemen in de functie, met JA,
NEEN of ONTHOUDING en waarbij, na opening van de stembrieven vastgesteld wordt dat er 17 jastemmen zijn.
Het besluit is derhalve unaniem.
Artikel 1. De raad neemt kennis van het besluit van de evaluatiecommissie dd. 18 september 2017,
en
Artikel 2. De raad gaat akkoord met de definitieve vaste benoeming van de financieel beheerder,
dhr. David Puttevils, per 1 oktober 2017.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU
15) Aanstelling van Stefke Bellen als waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar
De gemeenteraad
Feitelijke context
Bij ziekte van de gemeentesecretaris is er geen gemeentelijke (waarnemend) stedenbouwkundig
ambtenaar meer die de verslagen kan ondertekenen. Om dit op te vangen is het noodzakelijk om een
nieuwe waarnemend stedenbouwkundig ambtenaar aan te stellen voor een maximale periode van 18
maanden. Daarmee wordt Jan Van Brusselt ontheven van de taak als waarnemend stedenbouwkundig
ambtenaar en wordt Stefke Bellen in deze functie aangesteld, bij ontbreken van een gemeentelijk
stedenbouwkundig ambtenaar. Zij voldoet op dit moment aan de voorwaarden om hiervoor in
aanmerking te komen.
Juridisch kader
Art.21 van het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen
moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld:
“Om te kunnen worden aangesteld als waarnemend gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar, moet
een personeelslid van de gemeentelijke administratie houder zijn van een diploma dat toegang geeft
tot niveau A of B.
Daarnaast kunnen in gemeenten met minder dan 20.000 inwoners ook personeelsleden van de
gemeentelijke administratie die houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau C, als
waarnemend gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar worden aangesteld. Zij moeten op het
ogenblik van hun aanstelling wel betrokken zijn bij de uitvoering van de gemeentelijke taken inzake
ruimtelijke ordening.
De onverenigbaarheid, bedoeld in artikel 20, geldt niet bij de aanstelling van een waarnemend
gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.
Een aanstelling als waarnemend gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar kan maximaal 18
maanden duren indien de ambtenaar niet voldoet aan de voorwaarden, genoemd in artikel 13, 14, 16
en 17, naar gelang van het inwoneraantal van de gemeente.”

BESLUIT
Na geheime stemming waarbij de 17 aanwezige stemgerechtigde gemeenteraadsleden konden
stemmen op het voorstel om betrokkene aan te stellen in de functie, met JA, NEEN of ONTHOUDING
en waarbij, na opening van de stembrieven vastgesteld wordt dat er 17 ja-stemmen zijn.
Het besluit is derhalve unaniem.
Artikel 1. De gemeenteraad beslist om Stefke Bellen aan te stellen als waarnemend gemeentelijk
stedenbouwkundig ambtenaar.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.
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