Provincie Vlaams-Brabant

Gemeenteraad
Notulen van dinsdag, 30 mei 2017

Aanwezigen:

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

Verontschuldigd,
afwezig:

DAGORDE

Openbare zitting
1)

Notulen vorige vergadering.

2)

Mandateren voor INTERLEUVEN algemene vergadering 14 juni 2017

3)

Mandateren CIPAL 16 juni 2017

4)

Mandateren voor IGO algemene vergadering 16 juni 2017

5)

Mandateren jaarvergadering IGS Hofheide crematorium 20 juni 2017

6)

Mandateren ECOWERF 21 juni 2017

7)

Mandateren Ethias algemene vergadering 19 juni 2017

8)

Mandateren OVSG algemene vergadering 08 juni 2017

9)

Mandateren Gemeentelijke Holding NV in vereffening alg verg 28 06 2017

10)

Jaarrekeningen 2016 Kerkfabrieken op grondgebied Kortenaken

11)

MB houdende erkenning van de fusie van kerkfabrieken naar KANA

12)

Jaarrekening 2016 Kerkfabriek O.L.V. Vrede Hogen

13)

Budgetwijziging 2016/2

14)

Kennisgeving - Jaarrekening 2016 AGB

15)

Inzameling landbouwfolie

16)
Aanpassing van het 'belastingsreglement op de afgifte van administratieve stukken' in het
kader van de start van de omgevingsvergunning
17)

Mobiliteitsplan: studieopdracht - bestek & wijze van gunnen

18)
Toetreding tot de interlokale vereniging ‘Hartje Hageland’ voor de vorming van een
regionaal samenwerkingsverband inzake woonbeleid en de goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst en de statuten.
19)
Gemeentelijke vertegenwoordiging bij het beheerscomité en de stuurgroep van Hartje
Hageland
20)

Goedkeuring subsidieaanvraag Hartje Hageland periode 2018-2019

21)
Goedkeuring wegeniswerken Klipgaardestraat - Oude Tiensebaan in het kader van de
rioleringswerken van Aquafin.
22)
Samenwerkingsovereenkomst met AQUAFIN omtrent het Aquafin-project 22.736 Verbindingsriolering De Hoek
23)
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze: Verbindingsriool De Hoek - projectcode
Aquafin 22.736.
24)

Aanwending van het lestijden- en puntenpakket GKS schooljaar 2017 2018

25)

GO 2020: de start van de ambtelijke inkanteling

26*)

Ereburgerschap aan Jeanne Devos

27*)

Mandateren voor de algemene vergadering van de WATERGROEP

28)

Vragen.

Besloten zitting
29)

Aanstelling van Erwin Thomas als omgevingsambtenaar

30)

Raad van bestuur AGB - Jaarrekening 2016 AGB

De Voorzitter, Paul Francen, opent de vergadering om 20.15 uur.
Gaan over tot de dagorde.

OPENBARE ZITTING
STANDAARDPUNTEN
SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
De notulen van vorige zitting op datum van 27 april 2017 werden goedgekeurd.
kennisname
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

2) Mandateren voor INTERLEUVEN algemene vergadering 14 juni 2017
De gemeenteraad
Feitelijke context
De algemene vergadering van Interleuven zal plaatsvinden op woensdag 14 juni 2017 om 19.00 uur in
de vergaderzaal van Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven.
Er is parkeergelegenheid voorzien.
Interleuven wil vernemen, aan de hand van een gemeenteraadsbeslissing en conform art, 44 van het
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking wie u afvaardigt voor deze
algemene vergadering samen met de vaststelling van het mandaat.
De gemeenten die een afgevaardigde' voor de ganse legislatuur hebben benoemd, dienen enkel nog
de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger te bekrachtigen .
Dagorde
1. Samenstelling van het bureau,
2, Goedkeuring verslag algemene vergadering dd, 30,11.2016.
3, Verslag over de activiteiten 2016.
4, Jaarrekening per 31.12 ,2016 - verslag van de Commissaris-Revisor.
S, Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten.
6, Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor.
7, Provinciale bijdrage voor werkingskosten 2017 cfr. art, 14,1. van de statuten.
8, Vervanging leden raad van bestuur.

Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet artikel 40 en 42.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg
“DIS”).

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist dat gemeente Kortenaken mandaat verleent aan zijn
vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van Interleuven op 14 juni 2017 en stemt in met
de voorgestelde dagorde.
Bevestigt mevrouw Nadine Veulemans, gemeenteraadslid, als effectieve vertegenwoordiger en de
heer Patrick Vlayen, gemeenteraadslid, als haar plaatsvervanger.

goedgekeurd
Bevestigt mevrouw Nadine Veulemans, gemeenteraadslid, als effectieve vertegenwoordiger en de
heer Patrick Vlayen, gemeenteraadslid, als haar plaatsvervanger.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

3) Mandateren CIPAL 16 juni 2017
De gemeenteraad
Feitelijke context
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene
vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 16 juni 2017
DE GEMEENTERAAD, in openbare zitting vergaderd,
Gelet op het gemeentedecreet en in het bijzonder op artikel 42 inzake de bevoegdheid van de
gemeenteraad;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg
“DIS”);
Gelet op de laatst gecoördineerde statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg
“Cipal”) van 14 april 2014;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van Cipal;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 12 dec 14 inzake de aanduiding van de vertegenwoordiger
van de gemeente op de algemene vergaderingen van Cipal;
Gelet op de oproeping van 26 april 2017 tot de algemene vergadering van Cipal van 16 juni 2017 met de
volgende agendapunten:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016
3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016, afgesloten
op 31 december 2016
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2016,
afgesloten op 31 december 2016

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2016
7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
8. Rondvraag
9. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering;
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Cipal;
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de voorgelegde agendapunten
te weigeren;
Overwegende dat artikel 44 van het DIS bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger moet worden herhaald voor elke algemene vergadering;

Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet artikel 40 en 42.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg
“DIS”).

BESLUIT
Artikel 1:

De agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 16 juni 2017 worden
goedgekeurd.

Artikel 2:

De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de algemene
vergadering van Cipal van 16 juni 2017 te handelen en te beslissen conform dit besluit.
Indien de algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien de
algemene vergadering om welke reden dan ook zouden worden verdaagd, dan blijft
de gemeentelijke vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende
vergadering met dezelfde agenda.
Bevestigt mevrouw Nancy Maris, schepen, als effectieve vertegenwoordiger en de
heer Niels Willems, schepen, als haar plaatsvervanger.

Artikel 3:

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
Bevestigt mevrouw Nancy Maris, schepen, als effectieve vertegenwoordiger en de heer Niels Willems,
schepen, als haar plaatsvervanger.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

4) Mandateren voor IGO algemene vergadering 16 juni 2017
De gemeenteraad
Feitelijke context
INTERGEMEENTELIJKE DIENSTVERLENENDE VERENIGING - IGO DIV
Gelet op het besluit van de gemeenteraad waarbij werd beslist akkoord te gaan met de oprichting van
en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO Leuven
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO Leuven op 10 maart 2004, die als
rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven

Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet artikel 40 en 42.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg
“DIS”).
Gelet op artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, dat
bepaalt dat wijzigingen in de statuten artikelsgewijs worden aangebracht met een drievierde
meerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig
uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone
meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt.
Gelet op artikel 33 van de statuten van de dienstverlenende vereniging IGO, dat bepaalt dat de
algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemers, die rechtstreeks
worden aangeduid door de gemeenteraden en voor de overige deelnemers door de organen die,
krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming te
beslissen.

BESLUIT
Artikel 1 - Beslist om de mevrouw Josette Vanlaer voor te dragen als afgevaardigde voor de algemene
vergadering van 16 juni 2017, rekening houdende met artikel 59, 2de lid van het decreet van 6 juli 2001
(onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat
van lid van een van de andere organen en artikel 22 statuten IGO: onverenigbaarheid tussen mandaat
van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en lid van de raad van bestuur)
Artikel 2 - Akkoord te gaan met de door de raad van bestuur voorgestelde jaarverslag 2016
Artikel 3 - Akkoord te gaan met de door de raad van bestuur voorgestelde jaarrekening 2016
Artikel 4 - Het mandaat van de afgevaardigde te hebben bepaald voor de algemene vergadering van
16 juni 2017:

1. Goedkeuring verslag vergadering 16-12-2016
2. Goedkeuring jaarverslag 2016
3. Goedkeuring jaarrekening 2016
4. Varia

Er kunnen bij elk van de agendapunten opmerkingen en suggesties van de raden worden geformuleerd
als onderdeel van het mandaat van de afgevaardigde
Bevestigt mevrouw Josette Vanlaer, schepen, als effectieve vertegenwoordiger en de heer Patrick
Vlayen, gemeenteraadslid, als haar plaatsvervanger.
goedgekeurd
Bevestigt mevrouw Josette Vanlaer, schepen, als effectieve vertegenwoordiger en de heer Patrick
Vlayen, gemeenteraadslid, als haar plaatsvervanger.

Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

5) Mandateren jaarvergadering IGS Hofheide crematorium 20 juni 2017
De gemeenteraad
Feitelijke context
De gemeente werd uitgenodigd als lid van de IGS "Hofheide" op de gewone algemene vergadering
dewelke zal doorgaan in het crematorium Hofheide, op dinsdag 20 juni 2016, om 20u
Agenda:
1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2016
2. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2016
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
4. Werking van het crematorium
5. Varia

Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet artikel 40 en 42.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg
“DIS”).

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist in te stemmen met de voorgestelde dagorde en mandateert zijn
vertegenwoordiger voor deze algemene vergadering op 20/06/2017, namelijk de heer Eddy Marcoen
als effectieve vertegenwoordiger en de heer Patrick Vlayen als zijn plaatsvervanger.

goedgekeurd
Bevestigt de heer Eddy Marcoen, gemeenteraadslid, als effectieve vertegenwoordiger en de heer
Patrick Vlayen, gemeenteraadslid, als zijn plaatsvervanger.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

6) Mandateren ECOWERF 21 juni 2017
De gemeenteraad
Feitelijke context
Aanstelling van een vertegenwoordiger en bepaling van zijn mandaat op de Bijzondere Algemene
Vergadering van 21 juni 2017 van EcoWerf

Gelet op de uitnodiging van 26 april 2017 voor de Algemene Vergadering van EcoWerf van 21 juni
2017, met bijbehorende agenda en bijlagen.
Overwegende dat de agenda van de Algemene Vergadering van EcoWerf volgende punten bevat:
1. Samenstelling van het bureau
2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering d.d. 23/11/2016
3. Jaarverslag 2016
* Verslag van de activiteiten
* Jaarrekening per 31/12/2016 – verslag van de commissarisrevisor
* Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels
4. Decharge bestuurders en commissaris
5. Voordracht nieuwe bestuurder Raad van Bestuur EcoWerf
6. Wederzijdse toetreding Intradura – EcoWerf
7. Nieuwe Raad van Bestuur Leuven 2030: voordracht bestuurder vanuit EcoWerf –
categorie E
8. Opvraging provinciale bijdrage werkingskosten 2017 – cfr. artikel 15.2 van de statuten
9. Communicatie: Onze intercommunale – een voorbeeld van deugdelijk bestuur
10. Diversen
Overwegende dat de recentste wijziging van het decreet van 6 juni 2001 houdende intergemeentelijk
samenwerkingsakkoord (DIS) het mogelijk maakt voortaan een vertegenwoordiger en eventuele
plaatsvervanger te benoemen voor de ganse legislatuur en dit inmiddels in onze statuten is bevestigd,
verzoeken wij u bij de volgende vergadering van de gemeenteraad een vertegenwoordiger en een
eventuele plaatsvervanger aan te duiden.
Overeenkomstig art. 44 van het DIS dient de vertegenwoordiger nog wel gemandateerd te worden
voor de agendapunten van deze vergadering.
Overwegende dat de gemeenteraad alle voormelde agendapunten heeft besproken.
Gelet op de bespreking.

Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet artikel 40 en 42.
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen van het
decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de vaststelling van het
ambtsgebied van de intercommunale;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de akte van oprichting van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;
Gelet op de deelname van de gemeente bij de opdrachthoudende vereniging EcoWerf;

BESLUIT
Artikel 1:
De
mevrouw
Betty
Geysembergs,
Zandrodestraat
27A
3470
Kortenaken,
betty.geysenbergs@kortenaken.be, aan te duiden als vaste vertegenwoordiger voor alle hierna
volgende uitnodigingen voor zowel algemene vergadering, bijzondere algemene vergadering en
eventuele buitengewone algemene vergaderingen voor de resterende periode van de huidige
legislatuur.

De mevrouw Josette Vanlaer, Plugestraat 6 - 3470 Ransberg, josette.vanlaer@kortenaken.be, aan te
duiden als vaste plaatsvervangende vertegenwoordiger voor alle hierna volgende uitnodigingen voor
zowel algemene vergadering, bijzondere algemene vergadering en eventuele buitengewone algemene
vergaderingen voor de resterende periode van de huidige legislatuur.

Artikel 2:
Het mandaat van de vertegenwoordiger en/of de plaatsvervangend vertegenwoordiger inzake de
agenda van de Algemene Vergadering van 21 juni 2017 van EcoWerf als volgt vast te stellen:
Goedkeuring van alle agendapunten van de Algemene Vergadering )
Artikel 3:
Deze beslissing te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift over te maken aan de
opdrachthoudende vereniging EcoWerf en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger.

goedgekeurd
Bevestigt mevrouw Betty Geysenbergs, schepen, als effectieve vertegenwoordiger en mevrouw
Josette
Vanlaer,
schepen,
als
haar
plaatsvervanger.
Kristof Mollu heeft reeds 3x gemaild naar Ecowerf mbt een vraag over de roze zak, helaas zonder
antwoord te hebben gekregen. Nadine Veulemans zal dit verder opnemen.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

7) Mandateren Ethias algemene vergadering 19 juni 2017
De gemeenteraad
Feitelijke context

De leden van onze vereniging houden hun gewone algemene jaarvergadering op maandag 19 juni 2017
om 10.00 uur in Flanders Meeting & Convention Center Antwerpen·, Koningin Astridplein, 26 te 2018
Antwerpen.
De agenda ziet er als volgt uit :
1. verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2016
2. goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2016 en bestemming van het
resultaat
3. kwijting aan de bestuurders voor hun mandaat
4. kwijting aan de commissaris voor zijn opdracht
5. statutaire benoemingen
6. mandaat van commissaris.
U kunt er zich overeenkomstig artikel 6 van de statuten laten vertegenwoordigen:
a) ofwel door een lid van de bestuursorganen of van het personeel van uw bestuur of instelling;
b) ofwel door een vertegenwoordiger van een ander bij onze vereniging aangesloten bestuur of
instelling.
Sta ons toe het belang van de keuze van uw vertegenwoordiger te benadrukken. Wij zouden het spijtig
vinden een volmacht ongeldig te moeten verklaren omdat ze op naam staat van een persoon die niet
bevoegd is om u te vertegenwoordigen.
Mogen wij u tevens verzoeken om ons ten laatste tegen 12 juni de gegevens van uw
vertegenwoordiger mee te delen via elektronische inschrijving
Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet artikel 40 en 42.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg
“DIS”).

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist onze gemeente te laten vertegenwoordigen door de heer Paul
Francen.
goedgekeurd
Bevestigt de heer Paul Francen, voorzitter gemeenteraad, als effectieve vertegenwoordiger.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

8) Mandateren OVSG algemene vergadering 08 juni 2017
De gemeenteraad
Feitelijke context

voor de jaarlijkse algemene vergadering van OVSG op donderdag 8 juni 2017 om 09.00 uur in de
Passage 44, Kruidtuinlaan 44 Brussel.
AGENDA
.. 09.00 uur: onthaal
09,30 uur: statutaire algemene vergadering OVSG
1. Goedkeuring verslag 9/6/2016
2. Jaarverslag 2016
3. Financieel verslag 2016
4. Begroting 2017
5. Kwijting bestuurders
6. (Her)benoeming commissaris
7. Varia
De documenten van de vergadering worden de komende weken ter beschikking gesteld en kan u
raadplegen
De statutaire algemene vergadering is enkel toegankelijk voor de afgevaardigde van het schoolbestuur.
Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet artikel 40 en 42.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg
“DIS”).

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad mandateert mevrouw Nancy MARIS, schepen, om gemeente Kortenaken
te vertegenwoordigen op de jaarvergadering van OVSG.
goedgekeurd
Bevestigt mevrouw Nancy Maris, schepen, als effectieve vertegenwoordiger.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

9) Mandateren Gemeentelijke Holding NV in vereffening alg verg 28 06 2017
De gemeenteraad
Feitelijke context
ontvingen uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van de
Gemeentelijke Holding NV - in vereffening, die zal plaatsvinden op woensdag 28 JUNI 2017 om- 14.00
uur in het DIAMANT BRUSSELS CONFERENCE & BUSINESS CENTRE, A. Reyerslaan 80 te 1030 Brussel,
met de agenda die is aangehecht als bijlage.
Hierbij gevoegd vindt u:
•

de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van Gemeentelijke Holding NV in vereffening, die zal gehouden worden op 28 juni 2017;

•

de jaarrekening over de periode 01.01.2016 tot en met 31.12.2016;

•

het jaarverslag van de vereffenaars over de periode 01.01.2016 tot en met 31.12.2016 en
inclusief beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom de
vereffening nog niet kon worden afgesloten;

•

het controleverslag van de commissaris van Gemeentelijke Holding NV - in vereffening, over
de periode 01.01.2016 tot en met 31.12.2016;

•

ontwerp volmacht.

Opgelet: overeenkomstig de wettelijke regels terzake worden alle punten van de agenda louter ter
kennisname meegedeeld aan de algemene vergadering. Zij worden dus niet ter stemming voorgelegd.
1. Bespreking van de werkzaamheden van de vereffenaars over de periode 01.01.2016 tot en met
31.12.2016
2. Bespreking van de jaarrekening over de periode 01.01.2016 - 31.12.2016 door de vereffenaars
3. Bespreking van het jaarverslag van de vereffenaars over de periode 01.01.2016 tot en met
31.12.2016 inclusief beschrijving van de vooruitgang van de vereffening en redenen waarom
de vereffening nog niet kon worden afgesloten
4. Bespreking van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over de periode 01.01.2016 tot
en met 31.12.2016
5. Vraagstelling
Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet artikel 40 en 42.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg
“DIS”).

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist de heer burgemeester te mandateren om onze gemeente te
vertegenwoordigen en hem te voorzien van de nodige volmacht.

goedgekeurd
Bevestigt

de

heer

Patrick

Vandijck,

Burgemeester,

als

effectieve

vertegenwoordiger.

Michel Vander Velpen vraagt extra toelichting. Voorzitter stelt voor toelichting in september te laten
plaatsvinden.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

FINANCIËN
10) Jaarrekeningen 2016 Kerkfabrieken op grondgebied Kortenaken
De Gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils *** Betrokken schepen: Nancy Maris
Feitelijke context
De financieel beheerder heeft na bespreking met de secretaris van het centraal kerkbestuur
Kortenaken kennis genomen van de jaarrekeningen van de verschillende erediensten. De financieel
beheerder legt binnen de voorziene termijn deze jaarrekeningen voor ter advies aan de gemeenteraad.
In dat kader werd het dossier eerst op het College van Burgemeester en Schepenen van 24/04/2017
geagendeerd en besproken.
Juridisch kader
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 (eredienstendecreet) betreffende de materiële organisatie en
werking van de erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 2, 45 - 55;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement
op de boekhouding van de erkende erediensten en de centrale besturen van de erkende erediensten,
gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2008 en van 14 december 2012;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen
van de eredienst;
Gelet op het 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);
Overwegende dat de centrale kerkraad de jaarrekeningen van de verschillende erediensten voor 1 mei
heeft ingediend bij de gemeente ter advisering.
Overwegende dat er in dat kader een adviestermijn van 50 dagen loopt waarna het advies van de
gemeenteraad aan de provinciegouverneur bezorgd dient te worden.
Overwegende dat de provinciegouverneur hierna een termijn van 200 dagen heeft ter vaststelling en
goedkeuring van de jaarrekeningen waarna de gemeente de beslissing van de gouverneur ontvangt en
hier kennis van neemt.
Overwegende dat na deze kennisname de kerkraad kwijting kan verlenen aan de penningmeester.

Financiële aspecten
Kostprijs: wijzigingen aan de toelagen gebeuren niet op basis van de jaarrekening maar desgevallend
door een budgetwijziging in het betreffende jaar. In dat kader werd een budgetwijziging 2016 voor de
eredienst St-Bartholomeus Waanrode ter waarde van 9.000 EUR goedgekeurd door de gemeenteraad.
De financieel beheerder formuleert een gunstig advies bij deze jaarrekeningen, onder voorbehoud van
de boekhoudkundige aanpassing zoals vermeld in de toelichtende nota (en reeds in 2015
geformuleerd).
BESLUIT
Art. 1. De Gemeenteraad formuleert een gunstig advies bij deze jaarrekeningen, onder voorbehoud
van de boekhoudkundige aanpassing zoals vermeld in de toelichtende nota (en reeds in 2015
geformuleerd).
Art. 2. De jaarrekeningen worden met dit advies onverwijld ter vaststelling en goedkeuring aan de
provinciegouverneur overgemaakt.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
11) MB houdende erkenning van de fusie van kerkfabrieken naar KANA
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Jan Van Brusselt

Aangebracht door: Nancy Maris

Feitelijke context
Gedateerd op 10 mei 2017 is er het Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van binnenlands
bestuur over de fusie van onze kerkfabrieken.
De tekst daarvan volgt hierna:
“…
Ministerieel besluit houdende erkenning van de opheffing van de parochies OLV van de Heilige
Rozenkrans (Ransberg), St-Amandus (Hoeleden) met de kapel OLV Hulp der Christenen (Stok), StBartholomeus (Waanrode), St-Germanus (Miskom), St-Servatius (Kersbeek) + samenvoeging ervan
met St-Amor te Kortenaken + naamsverandering van de fusieparochie naar Kana (Kortenaken).

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN
ARMOEDEBESTRIJDING,
Bevoegdheid
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, artikel 2.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden
van de Vlaamse Regering, artikel 2, §5, eerste lid, 1", en artikel 6, eerste lid, 4°.
Het samenwerkingsakkoord van 2 juli 2008 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 27 mei
2004 tussen de Federale Overheid, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlàamse Gewest, het Waalse
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de erkenning van de erediensten, de
wedden en pensioenen van de bedienaars van de erediensten, de kerkfabrieken en de instellingen
belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten, artikel 3, §1, en artikel 1, 5°.

Feitelijke context
Met de brief van 7 maart 2017 verzoekt de aartsbisschop van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel om
de erkenning van de opheffing van de parochies van OLV van de Heilige Rozenkrans (Ransberg), StAmand~s (Hoeleden) met de kapel OLV Hulp der Christenen (Stok), St-Bartholomeus (Waanrode), StGermanus (Miskom), St-Servatius (Kersbeek) + samenvoeging ervan met St-Amor te Kortenaken +
naamsverandering van de fusieparochie naar Kana (Kortenaken).
Het dossier bevat de plannen en de integrale inventaris van de samen te voegen parochies.

Juridisch kader
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende
erediensten, artikelen 4/3 tot en met 4/11, gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2012.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor
de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende ered iensten,
artikelen 7/1 tot en met 7/9, gewijzigd bij het besluit van 21 december 2012;
Advisering en raadpleging
Met de beslissing van 22 september 2016 verklaart de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Bartholomeus
te Kortenaken zich akkoord met de erkenning van de opheffing van de parochies, […] +
naamsverandering van de fusieparochie naar Kana (Kortenaken) . .
Met de beslissing van 29 september 2016 verklaart de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Servatius te
Kortenaken zich akkoord met de erkenning van de opheffing van de parochies van OLV van de Heilige
Rozenkrans (Ransberg), St-Amandus (Hoeleden) met de kapel OLV Hulp der Christenen (Stok), StBartholomeus (Waanrode), St-Germanus (Miskom), St-Servatius (Kersbeek) + samenvoeging ervan
met St-Amor te Kortenaken + naamsverandering van de fusieparochie naar Kana (Kortenaken).
Met de beslissing van 3 oktober 2016 verklaart de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Amor te
Kortenaken zich akkoord met de erkenning van de opheffing van de parochies , […] +
naamsverandering van de fusieparochie naar Kana (Kortenaken) . .

Met de beslissing van 4 oktober 2016 verklaart de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Germanus te
Kortenaken zich akkoord met de erkenning van de opheffing van de parochies , […] +
naamsverandering van de fusieparochie naar Kana (Kortenaken) . .
Met de beslissing van 4 oktober 2016 verklaart de kerkraad van de kerkfabriek OLV van de Heilige
Rozenkrans te Kortenaken zich akkoord met de erkenning van· de opheffing van de parochies , […] +
naamsverandering van de fusieparochie naar Kana (Kortenaken) . .
Met de beslissing van 5 oktober 2016 verklaart de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Amandus te
Kortenaken zich akkoord met de erkenning van de opheffing van de parochies , […] +
naamsverandering van de fusieparochie naar Kana (Kortenaken) . .

De gemeente Kortenaken heeft op 3 november 2016 een gunstig advies uitgebracht.
De minister van Justitie heeft op 19 april 2017 een gunstig advies gegeven.
De gebiedsomschrijving van de fusieparochie is gelijk aan de gebiedsomschrijving van de huidige op te
heffen parochies + de hoofdparochie Sint-Amor. Deze gebiedsomschrijving komt overeen met de
grenzen van de gemeente Kortenaken, uitgezonderd een klein deel, dat nu nog hoort bij de parochie
OLV van de Vrede (Hogen) van buurgemeente Geetbets.
Bij de fusie-operaties is het volgens het Aartsbisdom steeds de bedoeling geweest de gemeente- en de
parochiegrenzen op elkaar af te stemmen.
Bij de behandeling van de fusie van de parochies in de gemeente Geetbets zal een aanpassing van de
grenzen van de fusieparochie worden voorgesteld die alzo het probleem van een gemeentegrensoverschrijdende parochie OLV van de Vrede (Hogen) zal oplossen.
Verantwoording
De bovenvermelde adviezen zijn allemaal gunstig.
Bijgevolg kan een positief gevolg gegeven worden aan het verzoek tot samenvoeging.
BESLUIT:
Artikel 1. De opheffing van de parochies van OLV van de Heilige Rozenkrans (Ransberg), St-Amandus
(Hoeleden) met de kapel OLV Hulp der Christenen (Stok), St-Bartholomeus (Waanrode), St-Germanus
(Miskom), St-Ser\tatius (Kersbeek) + samenvoeging ervan met St-Amor te Kortenaken + de
naamsverandering van de fusieparochie naar Kana (Kortenaken), wordt erkend.
Art. 2. De eerste gedeeltelijke vernieuwing van de kerkraad van de kerkfabriek Kana,
overeenstemmend met de in artikel 1 vermelde parochie, vindt plaats in de loop van de maand april
2020.
Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de
tenuitvoerlegging worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het
verzoekschrift wordt ingediend, hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State
(http://eproadmin.raadvst-consetat.be), of met een ter post aangetekende brief die wordt
toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel). Het verzoekschrift wordt
ingediend binnen een termijn van zestig dagen nadat de beslissing werd betekend.“

BESLUIT kennisname
Artikel 1. De gemeenteraad neemt kennis van het Ministerieel Besluit houdende erkenning van de
opheffing van OLV van de Heilige Rozenkrans (Ransbergl. St-Amandus (Hoeleden) met de kapel
OlV Hulp der Christenen (Stok). St-Bartholomeus (Waanrode). St- .Germanus (Miskom).
St·Servatius (Kersbeek) + samenvoeging ervan met StAmor te Kortenaken + naamsverandering
van de fusieparochie naar Kana (Kortenaken).
kennisname
Kennisname van het opzet om te komen tot een fusieparochie. Grensoverschrijdende parochie van
Hogen zal onder Geetbets sorteren, inclusief de financiële last wordt overgeheveld naar Geetbets. Dit
werd bevestigd bij Ministerieel Besluit. Enig bezwaar tegen het Ministerieel Besluit is mogelijk. Geen
van de raadsleden geeft kennis van enige blijk van bezwaar.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

FINANCIËN
12) Jaarrekening 2016 Kerkfabriek O.L.V. Vrede Hogen
De Gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils *** Betrokken schepen: Nancy Maris
Feitelijke context
De financieel beheerder heeft op 5 mei 2017 kennis genomen van de jaarrekening van de Kerkfabriek O.L.V.
Vrede Hogen. De financieel beheerder legt binnen de voorziene termijn deze jaarrekening voor ter advies aan de
gemeenteraad. In dat kader werd het dossier eerst op het College van Burgemeester en Schepenen van 15 mei
geagendeerd.
Juridisch kader
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 (eredienstendecreet) betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 2, 45 - 55;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de erkende erediensten en de centrale besturen van de erkende erediensten, gewijzigd bij
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2008 en van 14 december 2012;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de
eredienst;
Overwegende dat de centrale kerkraad de jaarrekening op 25 april heeft ingediend bij de gemeente Geetbets ter
advisering, waarna deze op 4 mei aan gemeente Kortenaken werd bezorgd.
Overwegende dat er in dat kader een adviestermijn van 50 dagen loopt waarna het advies van de gemeenteraad
aan de provinciegouverneur bezorgd dient te worden.
Overwegende dat de provinciegouverneur hierna een termijn van 200 dagen heeft ter vaststelling en
goedkeuring van de jaarrekeningen waarna de gemeente de beslissing van de gouverneur ontvangt en hier
kennis van neemt.
Overwegende dat na deze kennisname de kerkraad kwijting kan verlenen aan de penningmeester;

Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen op 15 mei 2017 een gunstig advies bij de
jaarrekening 2016 van O.L.V. Vrede Hogen gaf.
Financiële aspecten
Kostprijs: wijzigingen aan de toelagen gebeuren niet op basis van de jaarrekening maar desgevallend door een
budgetwijziging in het betreffende jaar. Er zijn dus geen onmiddellijke financiële aspecten aan dit advies
verbonden. De interne kredietaanpassing wijzigt de toelage 2016 niet.
De financieel beheerder en het College van Burgemeester en Schepenen formuleren een gunstig advies bij deze
jaarrekening.
BESLUIT
Art. 1. De Gemeenteraad van Kortenaken formuleert een gunstig advies bij deze jaarrekening.
Art. 2. Het advies wordt overgemaakt aan de toezichthoudende gemeente, Geetbets.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

13) Budgetwijziging 2016/2
De Gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils *** Betrokken schepen:
Feitelijke context

De toepasselijke wetgeving schrijft voor dat een aanpassing van een raming budget, zijnde
verschuivingen van budgetten binnen beleidsdomeinen zonder dat er een impact is op de transactieen eventueel verbinteniskredieten van investeringen of de netto-uitgavenstroom van het
beleidsdomein voor niet prioritaire doelstellingen (i.e. uitgaven/ontvangsten zonder actieplannen en
acties voor gemeente Kortenaken) geen goedkeuring behoeft van noch het college van burgemeester
en schepenen, noch van de gemeenteraad.
Deze budgetwijziging wordt verklaard door een wijziging in het transactiekrediet en verbinteniskrediet
van het investeringsbudget van beleidsdomein OMGEVING alwaar 2.000 EUR (onverwacht) extra
ontvangsten gerealiseerd werden door de verkoop van een perceel grond wat eigendom was van de
gemeente Kortenaken. Deze verkoop werd goedgekeurd (unaniem) door de gemeenteraad van
25/02/2016 (cf. punt 4 van de agenda). Om deze boeking te kunnen uitvoeren in het kader van de
afsluiting van de boekhouding 2016 zou deze budgetwijziging dan ook goedgekeurd moeten worden
(als rechtstreeks gevolg van de reeds eerder genomen beslissing van de gemeenteraad). Tevens werd
in deze budgetwijziging een aanpassing raming doorgevoerd (geen wijziging in de kredieten) om de
patronale loonlasten op correcte wijze (juiste beleidsitems) te kunnen inboeken (dit conform het
loonbestand fiscaal jaar 2016 van de weddecentrale). Vanaf maart 2017 worden de loonlasten door
middel van een elektronische link met de weddecentrale ingeboekt wat een snellere en meer accurate
beleids- en heersrapportering zal toelaten. De patronale loonlasten worden vanaf maart immers
onmiddellijk na de uitbetaling van de lonen ingeboekt op basis van deze elektronische bestanden.

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 goedkeuring van de budgetwijziging 2016/2 op de zitting van het College van
Burgemeester en Schepenen van 8 mei 2017.

Financiële aspecten

Kostprijs: Beschikbaar budget: cf. toelichting
BESLUIT
Art. 1. De raad beslist goedkeuring te geven aan budgetwijziging 2016/2.
Art. 2. De digitale rapporten van deze budgetwijziging, alsook het uittreksel uit de notulen van de
Gemeenteraad van 30 mei 2017 worden aan de toezichthoudende overheid bezorgd.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

14) Kennisgeving - Jaarrekening 2016 AGB
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils *** Betrokken schepen: Patrick Vandijck, burgemeester
Feitelijke context
In het ontwerp van de jaarrekening welke conform BVR 25 juni 2010 opgesteld werd, kunnen volgende resultaten
voor het AGB Kortenaken gepresenteerd worden:
-

Autofinancieringsmarge = - 7.692 EUR (overschot exploitatie – canon 2016)
Budgettair resultaat van het boekjaar 2016 = 9.275 EUR
Resultaat op kasbasis = -35.472 EUR (budgettair resultaat 2015 + 2016)
Resultaat van het boekjaar = - 8.495 EUR (boekhoudkundig resultaat inclusief afschrijvingen)

De bedrijfsrevisor zal nog verslag uitbrengen over de jaarrekening 2016 van het AGB. De revisor heeft alle stukken
hiertoe ontvangen, inclusief het ontwerp van de jaarrekening.

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 de jaarrekening 2016 door het directiecomité van het AGB tijdens zijn
zitting van 15 mei 2017;
Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening 2016 door de raad van bestuur van het AGB tijdens zijn
zitting van 30 mei 2017.
Financiële aspecten
Kostprijs: Beschikbaar budget: cf. toelichting
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad neemt kennis van het ontwerp van de jaarrekening 2016, zoals goedgekeurd door de
raad van bestuur van het AGB in zijn zitting van 30 mei 2017.
Art. 2. De door de raad vastgestelde jaarrekening en de toelichting worden samen met een kopie van

het raadsbesluit naar de toezichthoudende overheid gestuurd. Het dossier dat aan de raadsleden
bezorgd wordt, is ook het dossier dat aan de toezichthoudende overheid wordt bezorgd.
kennisname
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU
15) Inzameling landbouwfolie
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 26 oktober 2017 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.

16) Aanpassing van het 'belastingsreglement op de afgifte van administratieve stukken' in
het kader van de start van de omgevingsvergunning
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Stefke Bellen

Aangebracht door: Niels Willems en Patrick Vandijck, burgemeester

Feitelijke context
In het kader van de invoering van de omgevingsvergunning vanaf het moment dat de Vlaamse
regelgeving terzake van kracht wordt, komen de administratieve stukken die de dienst Ruimtelijke
Ordening en Milieu afleveren niet meer overeen met deze waarvoor in de gemeenteraad van 24
november 2016 de belasting werd vastgelegd. De diensten stellen daarom volgende wijziging van Art.2
§2 voor vanaf het moment dat de Vlaamse regelgeving terzake van kracht wordt:

STUKKEN STEDENBOUW, MILIEU EN HUISVESTING
Stedenbouwkundig uittreksel
per perceel
Stedenbouwkundige inlichtingen
Vastgoedinformatie
(stedenbouwkundig uittreksel +
stedenbouwkundige inlichtingen)

Stedenbouwkundig attest
Planologisch attest

50

25
75
50
500

Conformiteitsattesten

Per woning

Conformiteitattesten

Voor kamers. Met een minimum
van €62,50 en een maximum van
€1250

62,50
12,50

Kapvergunning
Slachtbewijzen
Melding (omgevingsvergunning)
Omgevingsvergunning
(vereenvoudigde, gewone, voor
het verkavelen van gronden,
bijstelling voor verkaveling van
gronden)

Terugbetaling van de gemaakte
portkosten

Per dier

15
15

Analoog
Digitaal
Analoog

30
15
125

Digitaal

75

Portkosten voor het verzenden op aanvraag van allerlei
getuigschriften, uittreksels, openbaar onderzoek, publicaties,
legalisaties, vergunningen enz. worden apart aangerekend.

Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet art; 42 en 43.
Gelet op de omzendbrief BB 2008/07 betreffende het decreet van 30 mei 2008 betreffende de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het
administratief toezicht op de gemeenten, inzonderheid op artikel 30, §2;
Gelet op het decreet van 17 februari 2012 betreffende wijziging invorderingsdecreet inzonderheid art
7. en 9 §1;
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 en het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
Gelet op de omzendbrief BB-2011/01 “Coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit”
van 10 juni 2011;
Gelet op de omzendbrief BB 2012/1 betreffende budgetonderrichtingen;
Gelet op de omzendbrieven vanwege de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en
Bevolking, dep Klantenbeheer van het Rijksregister, dd 06/09/2016,
Gelet op het Decreet betreffende de omgevingsvergunning dd 25/04/2014.
.Financiële aspecten

De financieel beheerder heeft op donderdag, 11 mei 2017 het visum verleend.

BESLUIT
Artikel 1. vanaf het moment dat de Vlaamse regelgeving terzake van kracht wordt, wordt art. 2 §2 van
het belastingreglement op afgifte van administratieve stukken aangepast als volgt:

STUKKEN STEDENBOUW, MILIEU EN HUISVESTING
Stedenbouwkundig uittreksel
per perceel
Stedenbouwkundige inlichtingen
Vastgoedinformatie
(stedenbouwkundig uittreksel +
stedenbouwkundige inlichtingen)

Stedenbouwkundig attest
Planologisch attest
Per woning

Conformiteitattesten

Voor kamers. Met een minimum
van €62,50 en een maximum van
€1250

Melding (omgevingsvergunning)
Omgevingsvergunning
(vereenvoudigde, gewone, voor
het verkavelen van gronden,
bijstelling voor verkaveling van
gronden)

Terugbetaling van de gemaakte
portkosten

25
75
50
500

Conformiteitsattesten

Kapvergunning
Slachtbewijzen

50

62,50
12,50

Per dier

15
15

Analoog
Digitaal
Analoog

30
15
125

Digitaal

75

Portkosten voor het verzenden op aanvraag van allerlei
getuigschriften, uittreksels, openbaar onderzoek, publicaties,
legalisaties, vergunningen enz. worden apart aangerekend.

Toevoeging: de Vlaamse regering (dd 26/05/2017) zal, door middel van een “spoeddecreet’, de
invoeringsdatum, destijds gesteld op 23/02/2017 dan verlaat naar 01/06/2017, en nu – in extremis –
verschuiven naar 1 januari 2018 (tenminste als er dan adequate software wordt gevonden …)
goedgekeurd
De Vlaamse regering (dd 26/05/2017) zal, door middel van een “spoeddecreet’, de invoeringsdatum,
destijds gesteld op 23/02/2017 dan verlaat naar 01/06/2017, en nu – in extremis – verschuiven naar 1
januari 2018 (tenminste als er dan adequate software wordt gevonden …)
Griet Vandewijngaerden stelt een vraag met betrekking tot de voorgehouden tarieven inzake de
conformiteitsattesten.
Niels
Willems
geeft
een
verklarend
antwoord.

Voorstel om aanpassing vanaf 1 januari 2018 in voege te laten treden. Het belastingreglement wordt
hiertoe aangepast.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
17) Mobiliteitsplan: studieopdracht - bestek & wijze van gunnen
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Jan Van Brusselt

Aangebracht door: Patrick Vandijck, burgemeester

Feitelijke context
De raad
Gelet op het gemeentedecreet,
Overwegende dat de gemeente beschikt over een goedgekeurd gemeentelijk mobiliteitsplan, dat evenwel
dateert van 2011, de gemeenteraad van 26 april 2011.
De gemeente kan twee evaluatie-instrumenten hanteren, elk met een eigen finaliteit: het voortgangsverslag en
de sneltoets. Deze laatste is de enige tool die kan worden aangewend voor de decretaal verplichte evaluatie van
het mobiliteitsplan.

De sneltoets heeft als doel het gemeentelijk mobiliteitsplan te toetsen op zijn
actualiteitswaarde en richting te geven aan het toekomstige gemeentelijk mobiliteitsbeleid.
De sneltoets gebeurt door de GBC, meer concreet aan de hand van twee vragen: 1. Kunnen
de actoren zich nog vinden in de doelstellingen van het beleidsplan? Staan ze nog nadrukkelijk
en onverdeeld achter de realisatie van dat plan? en 2. Zo ja, zijn er dan thema's, deelaspecten
die in het bestaande mobiliteitsplan onbehandeld gebleven zijn en/of onvoldoende zijn
uitgewerkt? Welke?

Overwegende dat de opmaak van een dergelijke actualisering van het mobiliteitsplan – zij het na de
sneltoets – kan en moet uitgewerkt worden door een extern gespecialiseerd bureau;
Overwegende dat een dergelijke opdracht, waarvan kostprijs geraamd wordt op 35.000,-EUR, kan
gegund worden op basis van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (prijsvraag bij 3 of
4 mogelijke dienstenverstrekkers);

Overwegende dat de opmaak van dergelijk mobiliteitsplan gesubsidieerd wordt door het Vlaamse
gewest tot 30.000 euro;
Overwegende dat het beschikken over een mobiliteitsplan een noodzakelijk stuk is in een later in te
dienen subsidiedossier voor bepaalde wegen, fiets- en voetpaden;

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.
Dat
is
dan
ook
opdracht
voor
een
aan
te
stellen
studiebureau.
(de hierboven vermelde stukken worden gevoegd bij de opdrachtomschrijving zoals die in het bestek
wordt opgenomen.)
Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet artikel 40 en 42.
Gelet op de bepalingen van Het Decreet van 20-03-2009 betreffende het mobiliteitsbeleid , gewijzigd
bij Decreet van 10-02-2012, bepaalt dat het gemeentelijk mobiliteitsplan op elk moment, maar ten
minste om de 6 jaar, kan worden geëvalueerd en zo nodig geheel of gedeeltelijk herzien.
Artikel
16.
§2. Het gemeentelijk mobiliteitsplan kan op elk moment geheel of gedeeltelijk worden herzien.
Het wordt ten minste om de zes jaar geëvalueerd en zo nodig geheel of gedeeltelijk herzien
volgens de procedure die geldt voor de opmaak en de vaststelling ervan. Het bestaande plan
blijft gelden tot het nieuwe plan is bekendgemaakt overeenkomstig artikel 19, §5.
§3. Het gemeentelijk mobiliteitsplan wordt geëvalueerd met het oog op de eventuele
herziening ervan, aan de hand van een evaluatietool, hierna sneltoets te noemen. De resultaten
van de sneltoets worden ter bespreking voorgelegd aan de RMC, vermeld in artikel 26/4.

Financiële aspecten

BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad stelt het huidige mobiliteitsplan – vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van
26 april 2011 - in herziening.
Art. 2. De gemeenteraad gaat akkoord met de raming en gunningswijze voor opstellen van een nieuw
mobiliteitsplan, te gunnen na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
goedgekeurd
Kristof Mollu merkt op dat er beroep kan gedaan worden op bepaalde subsidies.
Hij merkt tevens op dat het bestek zeer summier is, hetgeen ontradend werkt voor vele studiebureaus
om in te schrijven. Hij suggereert bovendien op dat 1 welbepaald studiebureau een grote voorkennis
heeft en dat andere studiebureaus geen concrete kennis hebben, hetgeen zou ingaan tegen de
bepalingen van de overheidsopdrachtenwet. Hij merkt daarenboven op dat nu enkel op prijs gaat
ingeschreven worden. Een goed studiebureau zal zich onthouden wegens te weinig kennis over
concrete
opdracht.

Kristof Mollu merkt tot slot op dat het voorziene mobiliteitsplan heel breed gaat. Niet duidelijk wat
hieronder valt, in tegenstelling tot in andere gemeentes in de naaste omgeving. Patrick Vandijck geeft
hieromtrent repliek.
Stemresultaat: 10 stemmen voor (Paul Francen, Patrick Vandijck, burgemeester, Niels Willems,
Betty Geysenbergs, Nancy Maris, Josette Vanlaer, André Alles, Nadine Veulemans, Patrick Vlayen,
Eddy Marcoen), 9 stemmen onthouding (Stefaan Devos, Griet Vandewijngaerden, Paul Sterkendries,
Michel Vander Velpen,
Martin Coomans,
Tuur Maris,
Kristof Mollu,
Marina Jonckers,
Imelda Stouthuysen)

OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU
18) Toetreding tot de interlokale vereniging ‘Hartje Hageland’ voor de vorming van een
regionaal samenwerkingsverband inzake woonbeleid en de goedkeuring van de
samenwerkingsovereenkomst en de statuten.
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Stefke Bellen

Aangebracht door: Niels Willems

Feitelijke context
Overwegende dat de bovengenoemde samenwerkingsovereenkomst vermeldt dat de vereniging
wordt opgericht voor een periode van 3 jaar met een mogelijkheid tot 2 maal verlengen voor dezelfde
periode. Dit betekent dat de samenwerkingsovereenkomst voor ‘Hartje Hageland’ een einde neemt
op 31 december 2017. Bovendien zal het huidige samenwerkingsverband uitgebreid worden met de
gemeente Lubbeek. Om met alle gemeenten verder te kunnen samenwerken rond het beleidsdomein
wonen is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst noodzakelijk;
Gelet op het principieel akkoord van het College van Burgemeester en Schepenen van 14 november
2016 voor de verderzetting van het intergemeentelijk samenwerkingsproject ‘Hartje Hageland’ voor
de periode 2018-2019;
Overwegend dat de gemeenten Bekkevoort, Glabbeek, Kortenaken, Tielt-Winge en Lubbeek de
intentie uitten zich achter dit intergemeentelijk project te willen scharen en via een interlokale
vereniging een projectaanvraag voor 2018- 2019 in te dienen bij het agentschap – als resultanten van
diverse daaraan voorafgaande vergaderingen;
Overwegende de beslissing van het beheerscomité van de interlokale vereniging ‘Hartje Hageland’ van
2 mei 2017 waar de samenwerkingsovereenkomst en de statuten voor de intergemeentelijke
vereniging Hartje Hageland werden goedgekeurd;
Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 zoals gewijzigd, inzonder artikel 42 en artikel 43;
Gelet op decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 houdende subsidiëring van
projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid gewijzigd bij BVR van 10 december 2010;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende subsidiëring van
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid;
Gelet op de gemeenteraadbeslissing van 26 februari 2008 betreffende de toetreding tot de interlokale
vereniging voor de vorming van een intergemeentelijk samenwerkingsproject inzake woonbeleid
‘Hartje Hageland’ en de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst en de statuten;

BESLUIT
Art.1. De gemeenteraad beslist dat de gemeente Kortenaken deelneemt aan de interlokale vereniging
‘Hartje Hageland’ voor de vorming van een regionaal samenwerkingsverband inzake woonbeleid;
Art.2. De overeenkomst en de statuten van de interlokale vereniging ‘Hartje Hageland’, zoals
bijgevoegd bij onderhavige beslissing en er integraal deel van uitmakend, worden goedgekeurd.
Art.3. Dit dossier is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht, zoals geregeld in artikel 248 e.v. van het
gemeentedecreet.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

19) Gemeentelijke vertegenwoordiging bij het beheerscomité en de stuurgroep van Hartje
Hageland
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Stefke Bellen

Aangebracht door: Niels Willems

Feitelijke context
Overwegende dat volgens de overeenkomst en de statuten elke deelnemende gemeente twee
stemgerechtigde leden afvaardigt voor het beheerscomité van Hartje Hageland. Deze leden moeten
steeds burgemeester, schepen of gemeenteraadslid zijn;
Overwegende dat eveneens twee plaatsvervangers moeten aangeduid worden, die de effectieve leden
vervangen bij belet. Deze plaatsvervangers dienen eveneens burgemeester schepen of
gemeenteraadslid te zijn;
Overwegende dat de stemgerechtigde leden van het beheerscomité tevens de stemgerechtigde leden
zijn van de stuurgroep. De plaatsvervangers van het beheerscomité zijn tevens plaatsvervangers in de
stuurgroep;
Overwegende dat alle mandaten samenvallen met de duur van de gemeentelijke zittingsperiode
(legislatuur). In elk geval worden de mandaten bij het beheerscomité beëindigd op de eerste
vergadering van de gemeenteraad die volgt na de installatie van de nieuwe gemeenteraad.”;

Overwegende de beslissing van het beheerscomité van de interlokale vereniging ‘Hartje Hageland’ van
2 mei 2017 waar de subsidieaanvraag voor de intergemeentelijke vereniging Hartje Hageland 20182019 met bijhorende financiële kostenraming werden goedgekeurd;
Overwegende dat de gemeenteraad via deelname aan de intergemeentelijke vereniging ‘Hartje
Hageland’ én via de goedkeuring van de subsidieaanvraag zich akkoord verklaart met de inhoud van
het Besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 2016 houdende de subsidieringen van
intergemeentelijke projecten ter ondersteunen van het lokale woonbeleid en verbindt zich tot het
naleven en het uitvoeren van de bepalingen hiervan;

Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 zoals gewijzigd, inzonder artikel 42 en artikel 43;
Gelet op decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking zoals gewijzigd bij
decreet op 30 april 2009;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende subsidiëring van
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid;
Gelet op de gemeenteraadbeslissing van de gemeente Kortenaken van 30 mei 2017 betreffende de
toetreding tot de interlokale vereniging voor de vorming van een regionaal samenwerkingsverband
inzake woonbeleid ‘Hartje Hageland’;
Gelet op de gemeenteraadbeslissing van de gemeente Kortenaken van 30 mei 2017 betreffende de
goedkeuring van overeenkomst en de statuten van de interlokale vereniging ‘Hartje Hageland’;

BESLUIT
Art.1. Worden aangeduid als vertegenwoordiger (2 effectieven en 2 plaatsvervangers) der gemeente:
De heer Niels Willems als effectief vertegenwoordiger en de heer André Alles als diens
plaatsvervanger;
De heer Camiel Bouvin als effectief vertegenwoordiger en mevrouw Nadine Veulemans als diens
plaatsvervanger.
Art.2. De afgevaardigden worden aangeduid voor de bestuursperiode eindigend op 31 december 2018,
behoudens andersluidende raadsbeslissing.

goedgekeurd
Bevestigt de heer Niels Willems en Camiel Bouvin, schepenen, als effectieve vertegenwoordigers en
respectievelijk de heer André Alles en mevrouw Nadine Veulemans, gemeenteraadsleden, als hun
plaatsvervangers.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

20) Goedkeuring subsidieaanvraag Hartje Hageland periode 2018-2019
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Stefke Bellen

Aangebracht door: Niels Willems

Feitelijke context
Overwegende de beslissing van het beheerscomité van de interlokale vereniging ‘Hartje Hageland’ van
2 mei 2017 waar de subsidieaanvraag voor de intergemeentelijke vereniging Hartje Hageland 20182019 met bijhorende financiële kostenraming werden goedgekeurd;
Overwegende dat de gemeenteraad via deelname aan de intergemeentelijke vereniging ‘Hartje
Hageland’ én via de goedkeuring van de subsidieaanvraag zich akkoord verklaart met de inhoud van
het Besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 2016 houdende de subsidieringen van
intergemeentelijke projecten ter ondersteunen van het lokale woonbeleid en verbindt zich tot het
naleven en het uitvoeren van de bepalingen hiervan;
Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 zoals gewijzigd, inzonder artikel 42 en artikel 43;
Gelet op decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende subsidiëring van
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid;
Gelet op de gemeenteraadbeslissing van de gemeente Kortenaken van 30 mei 2017 betreffende de
toetreding tot de interlokale vereniging voor de vorming van een regionaal samenwerkingsverband
inzake woonbeleid ‘Hartje Hageland’;
Gelet op de gemeenteraadbeslissing van de gemeente Kortenaken van 30 mei 2017 betreffende de
goedkeuring van de overeenkomst en de statuten van de interlokale vereniging ‘Hartje Hageland’;

BESLUIT
Art.1. De subsidieaanvraag, houdende het BVR van 8 juli 2016, voor de intergemeentelijke vereniging
Hartje Hageland en bijhorende financiële kostenraming voor de periode 2018 en 2019 worden
goedgekeurd.

goedgekeurd
Michel Vander Velpen merkt op dat de provincie geen subsidies meer zou geven.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

21) Goedkeuring wegeniswerken Klipgaardestraat - Oude Tiensebaan in het kader van de
rioleringswerken van Aquafin.
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Stefke Bellen

Aangebracht door: Niels Willems

Feitelijke context
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door Aquafin NV, Dijkstraat
8, 2630 Aartselaar ter advies per beveiligde zending ontvangen op 29 maart 2017.
De aanvraag heeft betrekking op de Oude Tiensestraat, Klipgaardestraat (deels) en Boterbergstraat
en betreft de aanleg van een gescheiden rioolstelsel, de bouw van een DWA, de bouw van een
pompstation met aanleg van een persleiding en wegenwerken.
Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 6 april tot en met 5 mei 2017. Er werd één
bezwaar ingediend.

Juridisch kader
Gelet op art 2 en art 42 van het gemeentedecreet;
Artikels 2 en 42 van het Gemeentedecreet bepalen dat de gemeenteraad beschikt over de volheid van
bevoegdheid in zaken die voor de gemeente van belang zijn, en is dus zeer ruim geformuleerd.
Volgens rechtsleer en rechtspraak omvatten die artikels in het kader van de zaak van de wegen
onder meer: - de aanleg van nieuwe gemeentewegen; - de tracéwijziging; - de verbreding of
opheffing; - de uitrusting van deze wegen.
Gelet op artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening, zoals gewijzigd bij decreet van 4
april 2014: “Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de gemeenteraad
beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de
vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de
wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de
vergunningsaanvraag.”

BESLUIT
Art 1. De gemeenteraad, in zitting van 30 mei 2017, neemt kennis van de wegeniswerken.
Art.2. De gemeenteraad, in zitting van 30 mei 2017, neemt kennis van de tijdens het openbaar
onderzoek ingediende bezwaren en opmerkingen.
goedgekeurd
Betty Geysenbergs meldt dat de start van de werken is voorzien in oktober 2017.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

TECHNISCHE DIENST / OPENBARE WERKEN
22) Samenwerkingsovereenkomst met AQUAFIN omtrent het Aquafin-project 22.736 Verbindingsriolering De Hoek
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dirk Appeltants
burgemeester

Aangebracht door: Betty Geysenbergs en Patrick Vandijck,

Feitelijke context
Tractebel Engineering nv is op 23 mei 2014 door Aquafin aangesteld voor het opstellen van het
ontwerp met inbegrip van de opvolging van de werken voor de werken “Verbindingsriolering De Hoek
te Waanrode”. De werken situeren zich voornamelijk in de Oude Tiensestraat en Klipgaardenstraat te
Waanrode.
Het gemeentebestuur heeft in de collegezitting van 17 oktober 2016 beslist om volgende werken uit
te voeren:
-verbeteren van de Oude Tiensestraat binnen de zones waar Aquafin de wegverharding niet moet
vernieuwen, inclusief volledig de aanleg van fietssuggestiestroken in een slemlaag en het aanleggen
van een voetpad aan 1 zijde.
-verbeteren van de Klipgaardenstraat binnen de zones waar Aquafin de wegverharding niet te laste
kan nemen, inclusief aanleggen en heraanleggen van snelheidsremmende maatregelen in de
Klipgaardenstraat.
-een beperkt aantal straatkolken plaatsen en aansluiten op grachten.
Overwegende dat deze werken niet, zonder ernstig bezwaar, technisch uitvoerbaar zijn tenzij in
samenhang met de geplande/aan de gang zijnde werken in opdracht van Aquafin, met name project
22.736 – Verbindingsriolering De Hoek.
Overwegende dat de studie voor deze werken als aanvullende opdracht op de studie van hoger
vermelde werken kan uitgevoerd worden door het reeds door Aquafin aangestelde studiebureau.
Overwegende dat de kost voor deze opdracht niet hoger is dan 50% van de oorspronkelijke
studieopdracht;
Overwegende dat Aquafin deze opdracht overeenkomstig art. 26, §1, 2°, a van de Wet van 15 juni 2006
inzake overheidsopdrachten aan de door haar reeds aangestelde ontwerper kan toevertrouwen.
Ten aanzien van de “Verbindingsriolering De Hoek te Waanrode” is het dan ook aangewezen dat er
een addendum komt op de eerdere overeenkomst met Tractebel Engineering nv, een
‘samenwerkingsovereenkomst’ met Aquafin.
Gelet op de raming van studiebureau Tractebel Engineering nv voor de werken in het aandeel van
gemeente Kortenaken, van 383.214,75 € excl. BTW of 463.689,85 € incl. BTW.
Gelet op het ereloonpercentage van studiebureau Tractebel Engineering nv voor het opstellen van het
ontwerp met inbegrip van de opvolging van de bovenvermelde werken, in het aandeel van gemeente
Kortenaken, van 5,75944 % op het eindbedrag van de werken, inbegrepen de contractuele
prijsherzieningen en excl. BTW. Geraamd komt dit op een bedrag van 23.534,17 € incl. BTW.
Overwegende dat de start van de werken “Verbindingsriolering De Hoek” voorzien is in 2017.

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad besluit studiebureau Tractebel Engineering nv aan te stellen voor het
opstellen van het ontwerp met inbegrip van de opvolging van de werken voor de werken
“Verbindingsriolering De Hoek te Waanrode” in het aandeel van gemeente Kortenaken, nl.
-verbeteren van de Oude Tiensestraat binnen de zones waar Aquafin de wegverharding niet
moet vernieuwen, inclusief volledig de aanleg van fietssuggestiestroken in een slemlaag en het
aanleggen
van
een
voetpad
aan
1
zijde.
-verbeteren van de Klipgaardenstraat binnen de zones waar Aquafin de wegverharding niet te
laste kan nemen, inclusief aanleggen en heraanleggen van snelheidsremmende maatregelen
in
de
Klipgaardenstraat.
-een beperkt aantal straatkolken plaatsen en aansluiten op grachten.
De werken worden geraamd op 383.214,75 € excl. BTW of 463.689,85 € incl. BTW.
Het ereloonpercentage van studiebureau Tractebel Engineering nv bedraagt 5,75944 % op het
eindbedrag van de werken, inbegrepen de contractuele prijsherzieningen en excl. BTW.
Geraamd komt dit op een bedrag van 23.534,17 € incl. BTW.
Artikel. 2. De nodige kredieten worden voorzien in het budget.
Artikel 3. De gemeenteraad besluit machtiging te verlenen aan burgemeester en secretaris om het
addendum bij de overeenkomst van 23/05/2014 omtrent de studie van het Aquafin-project
22.736 dd. 19/04/2017, en ‘SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PRIORITAIRE WERKEN’ dd.
18/04/2017, te ondertekenen voor wat betreft project 22.736 – Verbindingsriolering De Hoek
te Waanrode, waarbij studiebureau Tractebel Engineering nv door beide partijen is aangesteld
als ontwerper.
goedgekeurd
Machtiging wordt verleend aan burgemeester en secretaris om het addendum bij de overeenkomst
van 23/05/2014 omtrent de studie van het Aquafin-project 22.736 dd. 19/04/2017, en
'samenwerkingsovereenkomst prioritaire werken' dd. 18/04/2017, te ondertekenen voor wat betreft
project 22.736 - Verbindingsriolering De Hoek Waanrode, waarbij studiebureau Tractebel Engineering
nv door beide partijen is aangesteld als ontwerper.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

23) Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze: Verbindingsriool De Hoek projectcode Aquafin 22.736.
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dirk Appeltants
burgemeester

Aangebracht door: Betty Geysenbergs en Patrick Vandijck,

Feitelijke context
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot
en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 2;
Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht “Verbindingsriool De Hoek - projectcode
Aquafin 22.736” door Aquafin werd gegund aan Tractebel Engineering nv, Ilgatlaan 23 te 3500 Hasselt
op 23 mei 2014;
Overwegende dat op de gemeenteraad van 30 mei 2017 de samenwerkingsovereenkomst met
AQUAFIN omtrent het Aquafin-project 22.736 - Verbindingsriolering De Hoek werd goedgekeurd
waarbij studiebureau Tractebel Engineering nv aangesteld wordt voor het opstellen van het ontwerp
met inbegrip van de opvolging van de werken voor de werken “Verbindingsriolering De Hoek te
Waanrode” in het aandeel van gemeente Kortenaken, nl.
-verbeteren van de Oude Tiensestraat binnen de zones waar Aquafin de wegverharding niet moet
vernieuwen, inclusief volledig de aanleg van fietssuggestiestroken in een slemlaag en het aanleggen
van een voetpad aan 1 zijde.
-verbeteren van de Klipgaardenstraat binnen de zones waar Aquafin de wegverharding niet te laste
kan nemen, inclusief aanleggen en heraanleggen van snelheidsremmende maatregelen in de
Klipgaardenstraat.
-een beperkt aantal straatkolken plaatsen en aansluiten op grachten.
Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bestek met nr. P006672 werd opgesteld door
de ontwerper, Tractebel Engineering nv, Ilgatlaan 23 te 3500 Hasselt;
Overwegende dat de volledige uitgave voor deze opdracht geraamd wordt op € 2.336.631,34 excl. btw
of € 2.417.106,44 incl. 21% btw;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht in het aandeel van Kortenaken wordt geraamd op
€ 383.214,75 excl. btw of € 463.689,85 incl. 21% btw;
Het betreft de volgende werken:
-

langs beide zijden van de Oude Tiensestraat een fietssuggestiestrook

-

langs één zijde van de Oude Tiensestraat een voetpad
Verkeersremmers Klipgaardestraat:
-1 symmetrische voorbij woning nr 11

-1 verspringende verkeersremmer in Klipgaardestraat t.h.v. Boterbergstraat
- een gedeelte van het herstel van de wegenis op de Oude Tiensestraat en Klipgaardestraat;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de open aanbesteding;
Overwegende dat de aanvang van deze werken voorzien is in 2017;
Overwegende dat de uitgave voor Kortenaken voor deze opdracht voorzien wordt in het
investeringsbudget van 2017, op budgetcode 22400000/020000-01-76 en dat de financiering gebeurt
met eigen middelen;
Op voorstel van het college;

BESLUIT
Art. 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. P006672 en de raming voor de opdracht
“Verbindingsriool De Hoek - projectcode Aquafin 22.736”, opgesteld door de ontwerper,
Tractebel Engineering nv, Ilgatlaan 23 te 3500 Hasselt. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 2.336.631,34 excl. btw of € 2.417.106,44 incl. 21%
btw waarvan € 383.214,75 excl. btw of € 463.689,85 incl. 21% btw in het aandeel van
Kortenaken.
Art. 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de open aanbesteding.
Art. 3. Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.
Art. 4. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op budgetcode
22400000/020000-01-76.
Art. 5. Afschrift van deze beslissing wordt verzonden aan de heer gouverneur van de provincie VlaamsBrabant.
goedgekeurd
Michel Vander Velpen vraagt inlichting over de verhoging in de draai van de Scherpendries. Betty
Geysenbergs geeft verklarend antwoord: De verhoging is voorzien in de plannen.
Kristof Mollu heeft bemerking bij verkeerspoorten. Betty Geysenbergs geeft verklarend antwoord: In
de Klipgaardenstraat komt er slechts 1 symmetrische verkeerspoort. Een verspringende
verkeersremmer
wordt
aangebracht
ter
hoogte
van
de
Boterbergstraat.
Kristof Mollu heeft nog een bemerking betreffende het bestek. In dit punt wordt bestek bepaald om
aannemer aan te stellen. In dit bestek moet ontwerp (cfr. vorig punt) toch al bevatten, inclusief 2
poorten? Ontwerp stemt niet overeen met hetgeen in het plan staat, meent Kristof Mollu. Hij merkt
op dat het een aanbestedingsprocedure betreft, de goedkoopste krijgt de opdracht. Ook hier geeft
Betty Geysenbergs afdoende toelichting.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
24) Aanwending van het lestijden- en puntenpakket GKS schooljaar 2017 2018
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Jan Van Brusselt

Aangebracht door: Nancy Maris

Feitelijke context

Aanwending van het lestijden- en puntenpakket in de Gemeentelijke Kleuterschool voor het
schooljaar 2017-2018
Gelet op de zitting van de schoolraad d.d. 06/03/2017, waarbij het lestijdenpakket voor het schooljaar
2017-2018
werd
voorgelegd;
Gelet op het protocolakkoord d.d. 6/03/2017 van het afzonderlijk bijzonder onderhandelingscomité;
Gelet op het feit dat 32 kleuters na de toepassing van de SES-% recht geeft op 54 lestijden;
Gelet op het feit dat in dit pakket de 4 lestijden kleuterturnen begrepen zijn;
Gelet op het feit dat het aantal lestijden 54 worden verdeeld als volgt:
54 lt = 1 ambt van directeur met lesopdracht van 10u + 1 ambt van 24 lestijden +
1
ambt
van
20
lestijden
Gelet op het puntenpakket, zijnde 2 punten voor ICT en 13 punten voor administratie en 20 punten
voor zorg toegekend aan de gemeentelijke kleuterschool voor het schooljaar 2017-2018;

Juridisch kader

Gelet op de circulaires van het Vlaams Ministerie van Onderwijs betreffende de organisatie van het
gewoon kleuter- en lager onderwijs op basis van het lestijdenpakket 2017-2018;
Gelet op het gemeentedecreet artikel 40 en 42.

Financiële aspecten

BESLUIT

Art.1: De Gemeentelijke Kleuterschool zal het lestijdenpakket en de puntenenveloppe dat toegekend
werd
voor
het
schooljaar
2017-2018
aanwenden
als
volgt:
54 lt kleuteronderwijzer = 1 ambt van directeur met lesopdracht van 10u
+
1
ambt
24/24
+
1
ambt
van
20/24
7/36
administratief
1/36 ICT-medewerker
8/36

medewerker

zorgcoördinator

(HSO)
(HOKT)

goedgekeurd
Marina Jonckers maakt opmerking betreffende de stimuluspunten scholengemeenschap. Nancy Maris
en de Jan Van Brusselt geven verklarend antwoord.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

25) GO 2020: de start van de ambtelijke inkanteling
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Jan Van Brusselt

Aangebracht door: Patrick Vandijck, burgemeester

Feitelijke context
Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies over de inkanteling van het OCMW als
geïntegreerde dienst van de gemeente, werd besloten dat een en ander kon voorbereid worden door
een werkgroep van ambtenaren uit gemeente en OCMW en dat – ten dele – op grond van de stukken
die tot stand kwamen binnen de Quick-Scan van CC Consult.
…
Start project integratie GO 2020
Toelichting: De projectgroep integratie is gestart met haar werkzaamheden.
Bij de eerste vergadering is er gekozen voor de naam GO 2020 voor het integratieproject.
GO 2020 staat voor gemeente en OCMW die tegen het jaar 2020 een volwaardige geïntegreerde
organisatie zijn. Het werk is van lange adem en legislatuur-overschrijdend gelet op de ongeziene
omvang van dit project.
Het logo voor het project is een samenvoeging van de 2 bestaande logo’s van beide besturen.

Communicatie omtrent het project werd belangrijk geacht. Er wordt voorgesteld om de start van het
project aan te kondigen in het infoblad. Ook de inwoners mogen weten waarmee we bezig zijn.

Dit vereist wel dat gemeente en OCMW in de raad van mei de naam van het project + het logo
goedkeuren. Na die raden kunnen de personeelsleden via een mededeling dan op de hoogte gebracht
worden van de start van het project en kan het in het infoblad van juni komen.

Juridisch kader
Gelet op het ONTWERP van decreet lokaal bestuur, dat in december 2017 zal voorgelegd worden aan
het Vlaams Parlement.
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad gaat akkoord met de start van het project GO 2020.
goedgekeurd
Patrick Vandijck geeft toelichting conform de bepalingen in de notulen.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

TOEGEVOEGDE PUNTEN
SECRETARIAAT
26*)

Ereburgerschap aan Jeanne Devos

De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Jan Van Brusselt

Aangebracht door:

Feitelijke context
Overwegende dat aan alle voorwaarden van het gemeenteraadsbesluit van 23 maart 2017, houdende
het Reglement op het toekennen van de titel “Ereburger van de gemeente Kortenaken” wordt voldaan;
namelijk:
Zuster Jeanne Devos draagt bij tot de bekendheid en de uitstraling van de gemeente op
Vlaams, nationaal en internationaal niveau;
Zuster Jeanne Devos maakt zich bijzonder verdienstelijk op Vlaams, nationaal en
internationaal niveau;
Zuster Jeanne Devos zet zich op een uitzonderlijk moedige en onbaatzuchtige wijze in voor de
medeburgers.

MOTIVATIE vanuit de CD&V Fractie

Jeanne Devos werd geboren in Kortenaken op 9 januari 1935. Nadien trad zij in het klooster bij de
Zusters Missionarissen van het Onbevlekte Hart van Maria (Zusters van de Jacht).
Geïnspireerd door Mahatma Ghandi en Rabindranath (haar grote voorbeelden) wilde zij in India gaan
werken. In afwachting van haar reis (visum) studeerde zij logopedie in Utrecht en specialiseerde zij zich
in doven- en blindenonderwijs. In 1963 vertrekt zij naar India waar zij vrij vlug het besluit nam zich
volledig in te zetten voor de behoeftigen.
Inzake haar inzet wordt Jeanne Devos vaak vergeleken met Moeder Theresa, maar zij ging veel verder
dan haar inzet voor de armen. Zij wil het systeem veranderen dat tot wantoestanden leidt in India en
er iedereen bewust maken van de kinderprostitutie, armoede, ongelijkheid van het kastenstelsel en
andere mistoestanden die in India voorkomen.
In 1985 richtte Jeanne Devos het National Domestic Workers Movement (NDWM) op. Deze organisatie
werkt reeds in 17 staten en ijvert voor de rechten van de huisarbeidsters, voor eerlijke en veilige
werkomstandigheden, legalisering en een vast en eerlijk loon en voert actie tegen de slavernij en
andere uitwassen van de thuisarbeid.
Als inwoner van Kortenaken moeten we fier zijn op onze medeburger Jeanne Devos. In de persoon van
Jeanne eren we iemand die zich heeft vrijgemaakt van een planmatig opgebouwd bestaan om
aandacht te hebben voor de noden van anderen. Haar ganse leven heeft zij gevochten tegen onrecht,
tegen een samenleving waarbij men buigt voor degenen die boven u staan en spuugt op degenen die
onder u staan. Jeanne geniet nu van een internationale erkenning voor wat zij in India heeft
verwezenlijkt. De NDWM, nu meer dan twintig jaar opgericht, groeide aan en kreeg vertakkingen in 21
van de 28 deelstaten van India. Het betekent voor de meisjes en vrouwen van de beweging, en velen
daarbuiten, een ommezwaai van een situatie van moderne slavernij naar een volledig leven waarin zij
zelf keuzes kunnen maken.
Door haar pleidooi voor de waardigheid van ieder leven weet zij een brug te slaan tussen mensen en
culturen “Eigenlijk is ieder kind toch ook ons kind” is de fundamentele boodschap die zuster Jeanne
Devos blijft herhalen.
Niet alleen met haar inspirerende uitspraken, maar vooral met haar niet aflatende en krachtdadige
strijd tegen onrechtvaardigheid in het leven van kwetsbare mensen raakt zij ons allen diep in ons hart.
Haar handelen en denken steunen op drie fundamenten: een persoonlijk engagement dat wortelt in
haar geloof, leven ten dienste van de medemens, en de overtuiging dat sociale actie aan de basis ligt
van alle grote veranderingen.
Of, om het met haar woorden te zeggen: “Het leven is sterker dan de dood, solidariteit sterker dan
uitbuiting en onmacht, niets is onmogelijk als we het samen doen.”

Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet artikel 40 en 42.
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 maart 2017, houdende het Reglement op het toekennen
van de titel “Ereburger van de gemeente Kortenaken”.

BESLUIT
Besluit de gemeenteraad van Kortenaken, na stemming, om op voordracht van de CD&V-fractie Zuster
Jeanne Devos uit te roepen als ereburger van de gemeente Kortenaken en haar in de bloemetjes te
zetten en een oorkonde te overhandigen.
goedgekeurd
Tuur Maris geeft toelichting bij het door de CD&V ingediende voorstel.
Alle voorwaarden gemeenteraadsbesluit 23/03/2017 betreffende ereburgerschap zijn voldaan volgens
Tuur
Maris.
Imelda Stouthuysen merkt op dat zij eerder dit jaar, op inleefreis is geweest naar India en dus ook naar
zuster Jeanne Devos. Voorbereidende vergaderingen wezen uit dat omwille van gezondheidsredenen
zuster Jeanne Devos de projecten en organisatie blijft opvolgen vanuit België. De opvolgster van zuster
Jeanne Devos is zuster Christi. Kinderen worden in India nog steeds 'verkocht' met het oog op slavernij
en uitbuiting. Deze kinderen zijn eenzaam en ongelukkig. 'Verkochte' kinderen mogen ook niet huilen
van de 'opkopers'. De kinderen mogen enkel werken. Seksueel misbruik en andere misbruiken blijven
plaatsvinden. Het werk van zuster Jeanne Devos en zuster Christi moet gewaarborgd blijven. Er wordt
gestreefd naar meer rechten en waardigheid. Financieel moet organisatie gesteund worden, o.a.
middels giften. Door aangifte van o.a. buren kan de organisatie van zuster Jeanne Devos en zuster
Christi optreden tegen slavernij, misbruik,... Ook gemeente Kortenaken moet vermelde organisatie en
projecten
blijven
steunen.
Geheime

stemming

wordt

gevraagd,

maar

gebeurt

toch

publiekelijk.

Griet Vandewijngaerden stelt voor om reglement betreffende geheime stemming aan te passen.
Stefaan Devos vraagt de voorzitter naar een concrete datum voor inhuldiging ereburger. Zuster Jeanne
Devos is momenteel minder mobiel en kan niet meer met de auto rijden.
Imelda Stouthuysen merkt op dat er een hartelijke avond zal plaatsvinden met een lezing van zuster
Jeanne Devos, in aanwezigheid van Peter Adriaenssens. Deze lezing zal doorgaan in Wijgmaal aan de
Remy-gebouwen. Aansluitend is er mogelijkheid tot maaltijd. Een uitnodiging is voorhanden.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

27*)

Mandateren voor de algemene vergadering van de WATERGROEP

De gemeenteraad
Feitelijke context

De statutaire algemene vergadering van De Watergroep, plaats op vrijdag 9 juni 2017 om 11
uur
in
het
Elewijt
Center
(Tervuursesteenweg
564,
1982
Elewijt).
Agenda algemene vergadering
10 - 11 uur: Inschrijving van de vennoten
11 uur: Statutaire algemene vergadering
1. Jaarverslag 2016 van de raad van bestuur

2. Verslag van het college van commissarissen over de jaarrekening 2016
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2016
4. Kwijting aan de bestuurders
5. Kwijting aan de commissarissen
6. Aanstelling van twee bestuurders op voordracht van de provinciale vennoten van Vlaams-Brabant
Aansluitend is er een toelichting over de toekomstvisie van De Watergroep door dhr. Hans Goossens,
directeur-generaal.
OP voorstel van het college wordt de heer Burgemeester gemandateerd om onze gemeente te
vertegenwoordigen.

Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet artikel 40 en 42.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna kortweg
“DIS”).

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist de heer Burgemeester mandateren voor deelname aan de
algemene vergadering van de WATERGROEP.
goedgekeurd
Bevestigt de heer Patrick Vandijck, burgemeester, als effectieve vertegenwoordiger.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

STANDAARDPUNTEN
SECRETARIAAT
28) Vragen.
Griet Vandewijngaerden merkt op dat er op de Schansstraat meer snelheidscontroles dienen plaats te
vinden wegens overdreven snelheid. Burgemeester neemt notie van deze opmerking.
Burgemeester zal deze opmerking en vraag opnieuw doorgeven aan de lokale politiediensten.

Kristof Mollu heeft vraag over werken Diestestraat-Heidestraat. Tijdens de werken was de weg er 's
avonds enorm vuil. De aannemer werd hieromtrent geïnformeerd en nam hiertoe actie. De
straat werd geveegd door de aannemer. Op 29/05/2017 was de weg opnieuw heel vuil. Kunnen
we de aannemer onder druk zetten om de straat steeds proper achter te houden? Betty
Geysenbergs alsook Kristof Mollu hebben foto's van de vuile weg en van de opkuis ervan.

Stefaan Devos vraagt om ook op de Diestestraat-Heidestraat snelheidscontroles uit te voeren.
Verkeersremmende maatregel en beperkingen zijn volgens Stefaan Devos geen oplossing.
Enkel snelheidscontroles zijn effectief. Patrick Vlayen merkt op dat te veel snelheidscontroles
niet aantrekkelijk is ten aanzien van de burgers/inwoners.

Kristof Mollu heeft bemerking tot 2 Berlijnse kussens aan de Hoeledensebaan. Dit is opgelost.

Kristof Mollu heeft vragen bij de camerabewaking aan de grensstraten met Halen. Terzake zal navraag
gedaan worden bij de stad Halen.

goedgekeurd
Griet Vandewijngaerden merkt op dat er op de Schansstraat meer snelheidscontroles dienen plaats te
vinden wegens overdreven snelheid. Burgemeester neemt notie van deze opmerking. Burgemeester
zal deze opmerking en vraag opnieuw doorgeven aan de lokale politiediensten.
Kristof Mollu heeft vraag over werken Diestestraat-Heidestraat. Tijdens de werken was de weg er 's
avonds enorm vuil. De aannemer werd hieromtrent geïnformeerd en nam hiertoe actie. De straat werd
geveegd door de aannemer. Op 29/05/2017 was de weg opnieuw heel vuil. Kunnen we de aannemer
onder druk zetten om de straat steeds proper achter te houden? Betty Geysenbergs alsook Kristof
Mollu
hebben
foto's
van
de
vuile
weg
en
van
de
opkuis
ervan.
Stefaan Devos vraagt om ook op de Diestestraat-Heidestraat snelheidscontroles uit te voeren.
Verkeersremmende maatregel en beperkingen zijn volgens Stefaan Devos geen oplossing. Enkel
snelheidscontroles zijn effectief. Patrick Vlayen merkt op dat te veel snelheidscontroles niet
aantrekkelijk
is
ten
aanzien
van
de
burgers/inwoners.
Kristof Mollu heeft bemerking tot 2 Berlijnse kussens aan de Hoeledense baan. Dit is opgelost.
Kristof Molly heeft bemerking betreffende camerabewaking aan de grensstraten met Halen.

BESLOTEN ZITTING
STANDAARDPUNTEN
OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU
29) Aanstelling van Erwin Thomas als omgevingsambtenaar
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Erwin Thomas en Stefke Bellen

Aangebracht door: Niels Willems

Feitelijke context
Aanwijzing omgevingsambtenaar
Toelichting
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om in het kader van de ondervermelde regelgeving Erwin
Thomas aan te wijzen als tweede omgevingsambtenaar per 1 juni 2017.
Feiten en context
Vanaf 23 februari 2017 is het mogelijk dat de gemeente omgevingsvergunningen uitreikt, maar –
omwille van software-problematiek – was het mogelijk deze datum te verdagen naar 1 juni 2017 en
van die mogelijkheid heeft de gemeente ook gebruik gemaakt. De omgevingsvergunning vervangt en
verenigt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning.
Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en zijn uitvoeringsbesluiten legt
op dat het gemeentebestuur een gemeentelijke omgevingsambtenaar aanwijst. De gemeente dient
er, krachtens art. 9 van het decreet voor te zorgen dat de aangestelde omgevingsambtenaren
gezamenlijk voldoende kennis van zowel de ruimtelijke ordening als het milieu in zich verenigen.
De gemeentelijke omgevingsambtenaar heeft o.a. één taak die rechtstreeks aan hem wordt
toegewezen en dat is het opstellen van een verslag voor elke beslissing als het college van
burgemeester en schepenen de bevoegde overheid is voor het afleveren van de omgevingsvergunning.
Vanaf 23 februari 2017 kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Vanaf dat moment
verdwijnt ook de functie van de stedenbouwkundige ambtenaar. Onze gemeente heeft van de
mogelijkheid gebruik gemaakt om de invoering van omgevingsvergunning uit te stellen tot 1 juni 2017.
Een omgevingsambtenaar (statutair/contractant) wordt in principe, zoals de rest van het 'gewoon'
gemeentepersoneel, aangesteld door het college. Specifiek voor de omgevingsambtenaar is dat
daarna de gemeenteraad nog eens de betrokkene moet aanwijzen als omgevingsambtenaar. Dit heeft
als doel het onafhankelijk en neutraal kunnen doen functioneren van deze ambtenaar te
ondersteunen.
Erwin Thomas voldoet aan de voorwaarden om als omgevingsambtenaar te worden aangesteld, gezien
de behandeling van aanvragen tot milieuvergunning gedurende minstens vijf jaar één van zijn
hoofdtaken is.
Overwegende dat het ambt van gemeentelijke omgevingsambtenaar onverenigbaar is met het ambt
van secretaris of financieel beheerder en overwegende dat de gemeentesecretaris enkel de taken
van de gemeentelijke omgevingsambtenaar kan uitvoeren of een waarnemende gemeentelijke

omgevingsambtenaar kan aanwijzen als er geen gemeentelijke omgevingsambtenaar is binnen de
gemeente, is het van belang dat er meer dan één omgevingsambtenaar wordt aangesteld.

.Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet artikel 40 en 42.
Decreet van 24 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning - art 9
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning - art. 143-146.
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist dat Erwin Thomas als tweede omgevingsambtenaar wordt
aangewezen per 1 juni 2017.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

FINANCIËN
30) Raad van bestuur AGB - Jaarrekening 2016 AGB

Raad van bestuur AGB
Voorafgaand aan de gemeenteraadszitting.
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils *** Betrokken schepen: Patrick Vandijck, burgemeester
Feitelijke context
In het ontwerp van de jaarrekening welke conform BVR 25 juni 2010 opgesteld werd, kunnen volgende resultaten
voor het AGB Kortenaken gepresenteerd worden:
-

Autofinancieringsmarge = - 7.692 EUR (overschot exploitatie – canon 2016)
Budgettair resultaat van het boekjaar 2016 = 9.275 EUR
Resultaat op kasbasis = -35.472 EUR (budgettair resultaat 2015 + 2016)
Resultaat van het boekjaar = - 8.495 EUR (boekhoudkundig resultaat inclusief afschrijvingen)

De bedrijfsrevisor zal nog verslag uitbrengen over de jaarrekening 2016 van het AGB. De revisor heeft alle stukken
hiertoe ontvangen, inclusief het ontwerp van de jaarrekening.
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 de jaarrekening 2016 door het directiecomité van het AGB tijdens zijn
zitting van 15 mei 2017.
Financiële aspecten
Kostprijs: Beschikbaar budget: cf. toelichting
BESLUIT
Art. 1. De raad van bestuur beslist goedkeuring te geven aan het ontwerp van de jaarrekening 2016.
Art. 2. De raad van bestuur zal zijn beslissing aangaande de goedkeuring van de jaarrekening ter kennis brengen
op de aansluitende gemeenteraad van 30 mei 2017.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.
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