Provincie VlaamsBrabant

Gemeenteraad
Notulen van donderdag, 16 december
2021

Aanwezigen:

Kim Vandepoel:
Voorzitter;
Stefaan Devos:
Burgemeester;
Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu:
Schepenen;
Michel Vander Velpen: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer,
Patrick Vlayen,
Benny Hermans,
Laura Schurmans,
Glenn Blockx, Veronique Hermans, Koen Veulemans, Guy Vandebergh,
Anneleen Schoeters:
Raadsleden;
Dominique Hayen: Algemeen Directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

OPENBARE ZITTING
STANDAARDPUNTEN
SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
De notulen van vorige zitting datum van donderdag, 28 oktober 2021 worden goedgekeurd.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

2) Aanpassing personeelsformatie en organogram
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Overwegende dat het OCMW en de gemeente overgingen tot de opmaak van een gezamenlijk
organogram, zoals goedgekeurd door de beide raden op 17/12/2019 en aangepast in
december 2020.
Overwegende dat een organogram een levendig iets is dat te gepaste tijde dient aangepast te
worden aan gewijzigde omstandigheden;

Overwegende dat het wenselijk is om het MAT uit te breiden met het diensthoofd welzijn van
het OCMW om zo de link met het OCMW te optimaliseren, evenals de integratie gemeenteOCMW;
Dat dit voorstel werd overgemaakt aan de vakbonden en besproken op het overleg- en
onderhandelingscomité van 27/10/2021;
Dat zij gunstig advies hierover verleenden;
Gelet op het ontslag van de bibliothecaris (gegeven door betrokkene op 25/11/2021), waarvan
door het college kennis werd genomen op 29/11/2021;
Overwegende dat deze functie door de titularis al geruime tijd halftijds werd ingevuld;
Dat het wenselijk is de formatie af te stemmen op de reële situatie;
Dat daarom deze functie voortaan halftijds zal worden voorzien en contractueel (ipv statutair);
Overwegende dat de vakbonden schriftelijk advies werd gevraagd op 29/11/2021;
Dat zij het volgende meedeelden:
ACOD: Bedankt voor de toelichting i.v.m. het exitgesprek. Voor ACOD blijft echter wel de
bemerking over dat wij blijven ijveren voor statutaire aanstellingen.
ACV: Vanuit de reële invulling begrijpen we de halftijdse invulling voor de toekomst. Het is
uiteraard jammer om te zien dat dit nu gaat leiden tot een daling van het aantal statutaire
medewerkers. Daarnaast wil ik vragen of er een exit gesprek plaatsgevonden? Het opzeggen
van een statutaire betrekking is meestal niet iets waar mensen lichtzinnig mee omspringen,
dus het is wel goed om te weten of dit vanuit persoonlijke of organisatiemotieven ingegeven
is.
Gelet op het voorstel van organogram zoals bijgevoegd;
Dat in de toekomst wel nog kan bekeken worden welke functies statutair moeten ingevuld
worden i.f.v. de te betalen responsabiliseringsbijdragen;

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden
voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende
de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn;

Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad gaat over tot goedkeuring van de personeelsformatie en het
aangepaste geïntegreerde organogram gemeente-OCMW, volgens model in bijlage waarbij
het volgende wordt gewijzigd t.o.v. de bestaande situatie:




Diensthoofd welzijn wordt opgenomen in het MAT
Functie bibliothecaris wordt halftijds en contractueel

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

3) Aanpassing arbeidsreglement
Betrokkenen
Dossierbeheerder:

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Volgende aanpassingen aan het arbeidsreglement worden voorgesteld:
1. Aanpassing arbeidsreglement: glijtijden onder de middag tussen 12u en 14u
(ipv tussen 12u en 13u)
Tevoren was de glijtijd tussen de middag tussen 12u en 13u, maar dit gaf problemen om een
half uur middagpauze op te nemen wanneer een vergadering ’s middags uitliep. Daarom
wordt de glijtijd ingesteld tussen 12u en 14u.

2. Aanpassing arbeidsreglement: camerabewaking buiten aan de loods in de
Heerstraat.
De camera is nog niet geplaatst. We moeten zelf nog wat voorbereidende werken doen.
De camera komt te hangen op een paal net achter de haag.
Oogmerk: bescherming voertuigen en materialen die gestockeerd staan in de loods.
Aanpassing bijlage 4 van het arbeidsreglement inzake camerabewaking:
4. AANTAL EN PLAATSING VAN DE CAMERA’S
Het aantal camera’s dat aanwezig is, is beperkt tot 4 locaties (+ 1 mobiele). Zij bevinden zich:
 3 aan het containerpark (Zandrodestraat, 3470 Kortenaken);
 8 aan de sporthal: deels gericht naar de inkomhal van de sporthal;
 1 aan de loods in de Heerstraat
 1 aan zaal den Hoek (inkom)
 1 mobiele camera.
De zone onder cameratoezicht wordt gesignaleerd met aangepaste signalisatie (pictogrammen) ter
hoogte van de invalswegen van de gemeente. De pictogrammen bevatten alle wettelijk verplichte
vermeldingen

3. Aanpassing arbeidsreglement: regeling inzake thuiswerk
Occasioneel thuiswerk wordt ingevoerd volgens het model in bijlage, dit op vraag van de
Vlaamse overheid om ook na corona een regeling voor thuiswerk te behouden.
Omdat de mogelijkheden van telewerk hier beperkt zijn, wordt voorgesteld om enkel
occasioneel telewerk te voorzien.

Gelet op het protocol van akkoord van overleg met de vakbonden van 27 oktober 2021.

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

BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad beslist in te stemmen met de aanpassing van het
arbeidsreglement voor wat betreft:




Glijden onder de middag
Camera aan de loods in de Heerstraat en aan zaal Den Hoek (inkom)
Occasioneel thuiswerk

Artikel 2. Dit besluit wordt ter kennis gebracht van het personeel.
goedgekeurd

Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

4) Aanpassing rechtspositieregeling
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context

1. Aanpassing eindejaarstoelage
In navolging van het deelakkoord VIA6 - koopkracht publieke sector van 22 december 2020,
en na advies van de Raad van State, wijzigt de Vlaamse Regering definitief twee besluiten,
waardoor de personeelsleden die onder dit deelakkoord VIA6 vallen, vanaf 2021 recht
hebben op een verhoogde eindejaarstoelage. Voor de personeelsleden uit dit deelakkoord
die werken in de geregionaliseerde sectoren of de klassieke zorg- en welzijnssectoren, wordt
bijkomend een retroactieve verhoging van de eindejaarstoelage van 2020 vastgesteld.
In navolging van de structurele maatregel tot verhoging van de eindejaarstoelage van het
VIA-personeel in het VIA6-akkoord van 30 maart 2021, sloten de sociale partners van de
publieke sector op 9 juni 2021 een sectoraal akkoord om onder meer ook de
eindejaarstoelage van de andere personeelsleden bij de lokale en provinciale besturen te
verhogen.
De belangrijkste bepalingen in dit sectoraal akkoord over de eindejaarstoelagen zijn:
•

er komt een verhoging van de eindejaarstoelage voor alle personeelsleden van de
lokale en provinciale besturen vanaf 2021;

•

de verhoging houdt in dat het variabel gedeelte van de eindejaarstoelage van 2,5%
wordt verhoogd naar 3,6% van het jaarsalaris;

•

de begrenzing van de eindejaarstoelage tot een twaalfde van het jaarsalaris wordt
geschrapt.

Aangezien de overeenkomstige aanpassing van de rechtspositiebesluiten op het moment
van de berekeningen en uitbetalingen van de eindejaarstoelagen voor het jaar 2021 nog niet
definitief goedgekeurd zal zijn, vraagt minister Bart Somers om toch reeds deze afspraken uit
het sectoraal akkoord toe te passen. Hij gaat er van uit dat elk lokaal en provinciaal bestuur
nauw zal toezien op de uitvoering van het sectoraal akkoord in de eigen gemeente of
provincie.

Om hogervermelde reden dient art 182 van de rechtspositieregeling van het personeel als
volgt te worden aangepast.

Artikel 182 RPR (GR 09/05/2019 // OR 09/05/2019)
Het bedrag van de eindejaarstoelage is de som van het forfaitaire gedeelte en het
veranderlijke gedeelte, met dien verstande dat de eindejaarstoelage nooit meer mag
bedragen dan een twaalfde van het jaarsalaris, aangepast volgens de
indexverhogingscoëfficiënt die van toepassing is op het salaris van de maand oktober van
het in aanmerking te nemen jaar. > is nog aan te passen na publicatie van de wetteksten

Het forfaitaire gedeelte en het veranderlijke gedeelte worden als volgt berekend:
1° het forfaitaire gedeelte:
a) het forfaitaire gedeelte bedraagt voor het jaar 2011: 349,73 euro.
b) vanaf 2012 wordt het forfaitaire gedeelte dat toegekend is tijdens het vorige jaar, telkens
vermeerderd met een breuk waarvan de noemer gelijk is aan het gezondheidsindexcijfer van
de maand oktober van het vorige jaar en de teller gelijk is aan het gezondheidsindexcijfer
van de maand oktober van het in aanmerking te nemen jaar. Het resultaat daarvan wordt
berekend tot op 2 decimalen nauwkeurig;
c) het bedrag dat het resultaat is van de berekening, vermeld in punt b) wordt verhoogd met
698,74 euro;
d) vanaf het jaar 2012 wordt het bedrag dat het resultaat is van de berekening, vermeld in
punt c) voor alle personeelsleden verhoogd met 100 euro;
e) vanaf het jaar 2013 wordt het bedrag dat het resultaat is van de berekening, vermeld in
punt c) voor alle personeelsleden verhoogd met 200 euro;
2°het veranderlijke gedeelte:
2,5 procent van het jaarsalaris, aangepast volgens de indexverhogingscoëfficiënt die van
toepassing is op het salaris van de maand oktober van het in aanmerking te nemen jaar. Als
het personeelslid in de maand oktober van het in aanmerking te nemen jaar geen of slechts
een gedeeltelijk salaris ontvangen heeft, dan wordt het percentage berekend op basis van
het salaris dat voor diezelfde maand betaald zou zijn als het personeelslid zijn functie wel
volledig had uitgeoefend.
Nieuw (aanvulling):
In afwijking van art 182 RPR , 2° bedraagt het veranderlijke gedeelte voor de
personeelsleden, ressorterend onder het deelakkoord VIA6 ( dringende maatregelen
koopkracht publieke sector van 22 december 2020), 3,6 procent van het jaarsalaris, vermeld
in het tweede lid, 2°.
Voor VIA-personeelsleden werkzaam in de socio-culturele sector geldt deze verhoging van
de eindejaarstoelage vanaf 2021.

2. Aanpassing geboorteverlof
Vanaf 1 januari 2021 wordt het aantal dagen geboorteverlof stapsgewijs opgetrokken tot 20
dagen in 2023.
Deze optrekking gebeurt in 2 fases: vanaf 1 januari 2021 wordt het recht opgetrokken tot 15
dagen voor de geboortes vanaf die datum en vanaf 1 januari 2023 worden er nog eens 5
bijkomende dagen toegekend. Het geboorteverlof zal dan 20 dagen bedragen voor de
geboortes die vanaf 1 januari 2023 plaatsvinden.
Om voormelde reden dient 254 RPR aangepast te worden nl.
Oorspronkelijk voorstel:
Statutair:
15 werkdagen (als het kind wordt geboren vanaf 1 januari 2021 en vóór 1 januari 2023)

20 werkdagen (als het kind wordt geboren vanaf 1 januari 2023),
op te nemen binnen een termijn van 4 maanden na de geboorte.
Gedurende de eerste tien werkdagen van het geboorteverlof hebben de betrokken ambtenaren recht
op de doorbetaling van hun salaris; voor de resterende dagen hebben ze recht op 82% van hun
brutosalaris
Contractueel:
15 werkdagen (als het kind wordt geboren vanaf 1 januari 2021 en vóór 1 januari 2023)
20 werkdagen (als het kind wordt geboren vanaf 1 januari 2023),
op te nemen binnen een termijn van 4 maanden na de geboorte.
De eerste 10 werkdagen van het geboorteverlof vallen ten laste van het bestuur, de resterende dagen
zijn ten laste van het ziekenfonds .

De vakbonden gaan hier niet mee akkoord omdat er een ongelijke behandeling is van het
personeel. Zij vragen daarom dat er vanaf dag 11 dienstvrijstelling wordt gegeven voor
iedereen. Dit heeft als voordeel dat we de administratieve last vermijden van doorgave aan
het ziekenfonds voor de contractuelen en de herberekening van het loon van de statutairen
dan niet nodig is vanaf dag 11. Dit zorgt bovendien voor een gelijke behandeling van alle
personeelsleden ongeacht hun statuut.

De regeling wordt dan als volgt:
Statutair:
15 werkdagen (als het kind wordt geboren vanaf 1 januari 2021 en vóór 1 januari 2023)
20 werkdagen (als het kind wordt geboren vanaf 1 januari 2023),
op te nemen binnen een termijn van 4 maanden na de geboorte.
Gedurende de eerste tien werkdagen van het geboorteverlof hebben de betrokken ambtenaren recht
op de doorbetaling van hun salaris; voor de resterende dagen wordt er dienstvrijstelling verleend.
Contractueel:
15 werkdagen (als het kind wordt geboren vanaf 1 januari 2021 en vóór 1 januari 2023)
20 werkdagen (als het kind wordt geboren vanaf 1 januari 2023),
op te nemen binnen een termijn van 4 maanden na de geboorte.
De eerste 10 werkdagen van het geboorteverlof vallen ten laste van het bestuur, voor de resterende
dagen wordt er dienstvrijstelling verleend.

3. Aanpassing rouwverlof
Via de wet van 27 juni 2021 tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een
partner of een kind en tot het flexibiliseren van de opname van het rouwverlof, wordt de
huidige regeling m.b.t. het klein verlet ingeval van overlijden (= het rouwverlof) in belangrijke
mate gewijzigd. De betrokken wet treedt in werking op 25 juli 2021
Voorstel van aanpassing art. 254 RPR
overlijden van de samenwonende of huwelijkspartner, een 4 werkdagen, op te nemen binnen een
bloed- of aanverwant in de eerste graad van het personeelslid, termijn van 14 kalenderdagen na
of van de samenwonende of huwelijkspartner:
overlijden

Nieuw:

Nieuw: 10 werkdagen.

overlijden van de echtgenoot of echtgenote of samenwonende
partner, van een kind van de werknemer of van zijn
echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner of overlijden van
een pleegkind in het kader van een langdurige pleegzorg op
het moment van het overlijden of in het verleden

Drie dagen ervan zijn door de
werknemer te kiezen tijdens de periode
die begint met de dag van het overlijden
en eindigt de dag van de begrafenis en
zeven dagen door de werknemer te
kiezen binnen het jaar na de dag van
het overlijden.
Er kan van de beide perioden waarin
deze dagen moeten opgenomen
worden, afgeweken worden op vraag
van de werknemer mits een akkoord
van de werkgever

Nieuw:

Nieuw:

overlijden van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, drie dagen door de werknemer te
schoonmoeder, stiefmoeder van de werknemer of van zijn kiezen tijdens de periode die begint met
echtgeno(o) t(e) of samenwonende partner.
de dag van het overlijden en eindigt de
dag van de begrafenis. Er kan van de
periode waarin deze dagen moeten
worden,
afgeweken
overlijden van de pleegvader of pleegmoeder van de opgenomen
werknemer in het kader van langdurige pleegzorg op het worden op vraag van de werknemer
mits een akkoord van de werkgever
moment van het overlijden.

overlijden van een bloed- of aanverwant van het personeelslid 2 werkdagen, op te nemen binnen een
of de samenwonende partner in om het even welke graad, die termijn van 14 kalenderdagen na
onder hetzelfde dak woont als het personeelslid of de overlijden
samenwonende partner:
Nieuw:
Nieuw:
twee dagen door de werknemer te
Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, kiezen in de periode die begint met de
van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind,
dag van het overlijden en eindigt met de
overgrootvader,
overgrootmoeder,
achterkleinkind,
dag van de begrafenis. Er kan van deze
schoonzoon, schoondochter van de werknemer of van zijn
periode worden afgeweken op vraag
echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, die bij de
van de werknemer mits een akkoord
werknemer inwoont
van de werkgever.
overlijden van een bloed- of aanverwant van het personeelslid 1 werkdag
of de samenwonende partner in de tweede graad, een
Nieuw:
overgrootouder of een achterkleinkind, niet onder hetzelfde dak
wonend als het personeelslid of de samenwonende partner:
1 dag door de werknemer op te nemen
op de dag van de begrafenis. Deze dag
Nieuw:
kan op een ander moment worden
Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, opgenomen op vraag van de
van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, werknemer mits een akkoord van de
overgrootvader,
overgrootmoeder,
achterkleinkind, werkgever
schoonzoon, schoondochter van de werknemer of van zijn
echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, die niet bij de
werknemer inwoont.
Nieuw:

Nieuw:

Overlijden van een pleegkind van de werknemer of van zijn 1 dag door de werknemer op te nemen
echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner in het kader van op de dag van de begrafenis. Deze dag
kortdurende pleegzorg op het moment van het overlijden.
kan op een ander moment worden
opgenomen op vraag van de
werknemer mits een akkoord van de
werkgever.”

Voor de statutaire personeelsleden (in afwachting van een BVR)

Aan de statutaire personeelsleden wordt dienstvrijstelling verleend als volgt:








bij overlijden van de samenwonende partner of kind van het statutaire
personeelslid of van de samenwonende partner: 6 werkdagen dienstvrijstelling,
die de verantwoordelijke voor het dagelijkse personeelsbeheer toekent na
opname van de huidige 4 werkdagen omstandigheidsverlof;
bij overlijden van een pleegkind van het statutaire personeelslid of van de
samenwonende partner in geval van langdurige pleegzorg op het moment van het
overlijden of in het verleden: 10 werkdagen dienstvrijstelling;
bij overlijden van een pleegkind van het statutaire personeelslid of van de
samenwonende partner in het kader van kortdurende pleegzorg op het moment
van het overlijden: 1 werkdag;
bij overlijden van een pleegvader of pleegmoeder van het statutaire personeelslid
in het kader van langdurige pleegzorg op het moment van het overlijden: 4
werkdagen. Bij overlijden van een pleegvader of pleegmoeder van het
contractuele personeelslid in het kader van langdurige pleegzorg op het moment
van het overlijden: 1 werkdag.

Die regeling van dienstvrijstelling komt te vervallen zodra het geplande besluit van de
Vlaamse Regering in werking treedt.

Gelet op het protocol van akkoord met de vakbonden, zoals onderhandeld op 27/10/2021;
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
De rechtspositieregeling van toepassing op het gemeente-en OCMW-personeel;
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Via de wet van 27 juni 2021 tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner
of een kind en tot het flexibiliseren van de opname van het rouwverlof.
Koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon van
werknemers voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de
vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten;
Artikelen 52, 70, 71 en 112 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Het VIA6 akkoord;
Financiële aspecten

BESLUIT

Artikel 1. De gemeenteraad beslist tot aanpassing van de rechtspositieregeling zoals hoger
vermeld meer bepaald voor wat betreft:




de eindejaarstoelage
het geboorteverlof
het rouwverlof

Artikel 2. Dit besluit wordt ter kennis gebracht van het personeel.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

5) Verlof-, sluitings- en feestdagen 2022 personeel gemeente en OCMW
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Volgende verlof-, sluitings- en feestdagen 2022 personeel gemeente en OCMW worden voorgesteld ter
goedkeuring na bespreking op het onderhandelingscomité van 27/10/2021:

Zaterdag 1 januari:

Nieuwjaar (*)

Vrijdag 21 januari:

nm: dienstvrijstelling vanaf 17u (personeelsfeest)

Maandag 18 april:

Paasmaandag

Dinsdag 22 april:

nm: dienstvrijstelling (sportdag)

Zondag 1 mei:

Feest van de arbeid (*)

Donderdag 26 mei:

O.H. Hemelvaart

Vrijdag 27 mei:

Brugdag via opname van verlof

Maandag 6 juni:

Pinkstermaandag

Donderdag 2 juni:

Dienstvrijstelling voor teambuilding

Maandag 11 juli:

Vlaamse Feestdag

Donderdag 21 juli:

Nationale feestdag

Vrijdag 22 juli:

Brugdag via opname van verlof

Maandag 15 augustus:

O.L.V. Hemelvaart

Dinsdag 1 november:

Allerheiligen

Woensdag 2 november:

Allerzielen

Vrijdag 11 november:

Wapenstilstand

Dinsdag 15 november:

Feest van de Dynastie

Dinsdag 22 november:

nm: dienstvrijstelling voor “De burgemeester kookt”

Zondag 25 december:

Kerstmis (*)

Maandag 26 december:

2de Kerstdag

Van 27 tot 30 december:

Collectieve sluiting via opname van verlof

(*) = feestdag die valt in een weekend > is vrij te compenseren
Opmerkingen
-

De brugdagen via opname verlof zijn niet van toepassing voor het personeel van het
containerpark en de sporthal;
Het personeel van de bibliotheek heeft bijkomend volgende brugdag via opname verlof:
zaterdag 28 mei 2022;
Sluiting sporthal voor vaste verhuring vanaf vrijdag 1 juli 2022 tot en met zondag 31 juli 2022;

Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur;
Artikel 229 Rechtspositieregeling
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist akkoord te gaan met de verlof-, sluitings- en feestdagen 2022
personeel gemeente en het OCMW Kortenaken zoals hierboven weergegeven.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU
6) Reglement inventarisatie leegstaande woningen en gebouwen
Betrokkenen
Dossierbeheerder:

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Er wordt voorgesteld om het reglement m.b.t. de inventarisatie van leegstaande woningen en
gebouwen te verduidelijken met de actuele wetgeving alsook met een verduidelijking van de
manier waarop de functie wordt bepaald.
Aangepaste versie in bijlage
Juridisch kader

Gelet op artikelen 41, 162 en 170, §4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, met latere
wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2008;
Gelet op het besluit lokaal woonbeleid van 16 november 2018;
Gelet op de Vlaamse codex Wonen van 2021;
Gelet op De subsidieaanvraag van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Hartje
Hageland OOST goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 juni 2019;
Overwegende dat de gemeenteraad op 22 december 2009 het besluit op de inventarisatie van
leegstaande woningen en/of gebouwen en de indicaties ter bepaling van leegstand
goedkeurde. Dit besluit werd gewijzigd in de respectievelijke zittingen van 25 mei 2010, 25
januari 2011, 24 januari 2013 en maart 2017;
Overwegende dat gemeenten aangesloten bij een intergemeentelijk samenwerkingsverband
voor wonen verplicht zijn om leegstaande gebouwen en woningen op te sporen, te registreren
en aan te pakken;
Overwegende dat de verhuur- en verkoopprijzen van woningen hoog zijn en voor veel mensen
huren of kopen moeilijk betaalbaar wordt. De gemeente streeft er dan ook naar om zoveel
mogelijk beschikbare woningen ook effectief op de woningmarkt te krijgen. Door het heffen
van een belasting op leegstaande woningen, zullen de eigenaars gestimuleerd worden om
deze te renoveren of te verkopen. Op die manier komen deze woningen dan op de
woningmarkt terecht.
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist de aanpassingen aan het reglement voor de inventarisatie
op leegstaande woningen en gebouwen goed te keuren zoals voorgesteld.
goedgekeurd
Schepen Willems licht dit punt toe. Punt 6,7 en 8 van deze agenda betreffen reglementen
inzake onroerende goederen. Inhoudelijk wijzigt er niets, met uitzondering van het reglement
in punt 14 (waar bijkomende vrijstellingen worden voorzien). De teksten worden aangepast
n.a.v. de wijzigingen in het Vlaamse decreet hieromtrent.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

7) Reglement inventarisatie verwaarloosde woningen en gebouwen
Betrokkenen
Dossierbeheerder:

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Er wordt voorgesteld om het reglement m.b.t. de inventarisatie van verwaarloosde woningen
en gebouwen te verduidelijken met de actuele wetgeving alsook met een verduidelijking van
enkele definities
Aangepaste versie in bijlage

Juridisch kader
Gelet op artikelen 41, 162 en 170, §4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, met latere
wijzigingen;
Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2008;
Gelet op het besluit lokaal woonbeleid van 16 november 2018;
Gelet op de Vlaamse codex Wonen van 2021;
Gelet op de subsidieaanvraag van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Hartje
Hageland OOST goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 juni 2019;
Het reglement op de inventarisatie van verwaarloosde woningen en gebouwen goedgekeurd
op de gemeenteraad van 23 november 2017.
Overwegende dat de Vlaamse Codex Wonen van 2021 steden en gemeenten aanstelt als
regisseur van het lokale woonbeleid.
Overwegende dat de gemeente Kortenaken aangesloten is bij het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Hartje Hageland OOST. De gemeente koos in de subsidieaanvraag
2020-2025 van Hartje Hageland OOST om verwaarloosde woningen gebouwen en woningen
op te sporen, te registreren en aan te pakken.
Overwegende dat verwaarlozing van gebouwen en woningen op het grondgebied van de
gemeente voor verloedering van de leefomgeving zorgt en moet voorkomen en bestreden
worden.
Overwegende dat het wenselijk is dat het op het grondgebied van de gemeente beschikbare
patrimonium voor wonen optimaal benut wordt.
Overwegende dat het is nuttig om een geïntegreerd beleid te voeren ter bestrijding van
leegstand en verwaarlozing van woningen en gebouwen.
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist de aanpassingen aan het reglement voor de inventarisatie
op verwaarloosde woningen en gebouwen goed te keuren zoals voorgesteld.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

8) Aanpassing gemeentelijke verordening op de confomiteitsattesten.
Betrokkenen
Dossierbeheerder:

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Op 9 mei 2019 keurde de gemeenteraad de verordening conformiteitsattesten goed.
De verordening verplichte conformiteitsattesten is gewijzigd omdat vanaf 1 januari 2021 in het
Vlaamse Gewest een nieuwe methode voor woningkwaliteitsbewaking werd ingevoerd, die
voortvloeit uit het Optimalisatiedecreet Woningkwaliteit en een uitvoeringsbesluit van de
Vlaamse Regering. Dit woningkwaliteitsbesluit bevat o.m. drie modellen van technische

verslagen aangepast aan de drie nieuwe categorieën van gebreken in de Vlaamse codex
wonen. Bijgevolg dient de geldigheidsduur van de confomiteitsattesten opgelegd in de
verordening verplichte confomiteitsattesten worden aangepast aan de nieuwe regelgeving.
Aangepaste versie in bijlage.
Juridisch kader
Gelet op artikel 170, §4 van de grondwet;
Gelet op artikel 40 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere
wijzigingen;
Gelet op het Optimalisatiedecreet woningkwaliteit van 29 maart 2019, tot wijziging van het
decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996,
het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit
van 13 december 2013;
Gelet op het Besluit van 26 november 2020 houdende de regels voor het invullen van
technische verslagen van het onderzoek van de kwaliteit van woningen door een
woningcontroleur;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 11 september 2020 tot uitvoering van de
Vlaamse codex wonen van 2021;
Gelet op de Vlaamse codex wonen van 2021;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering tot codificatie van de decreten betreffende het
Vlaamse woonbeleid van 17 juli 2020;
Gelet op het optimalisatiebesluit van woningkwaliteit van 24 mei 2019;
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 gemeentelijke verordening verplichte conformiteitsattesten goedgekeurd op de
gemeenteraad van 20 december 2018 en gewijzigd op 9 mei 2019;
Gelet op het belastingreglement op de afgifte van administratieve stukken goedgekeurd in de
gemeenteraad van 20 december 2018;
Overwegende dat vanaf 1 januari 2021 in het Vlaamse Gewest een nieuwe methode voor
woningkwaliteitsbewaking werd ingevoerd, die voortvloeit uit het Optimalisatiedecreet
Woningkwaliteit en een uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering. Dit
woningkwaliteitsbesluit bevat o.m. drie modellen van technische verslagen aangepast aan de
drie nieuwe categorieën van gebreken in de Vlaamse codex wonen. Bijgevolg dient de
geldigheidsduur van de confomiteitsattesten opgelegd in de verordening verplichte
confomiteitsattesten worden aangepast aan de nieuwe regelgeving;
Overwegende dat de gemeente de kwaliteit van het woningpatrimonium op de private
huurmarkt wil verbeteren. Het doel is de basisveiligheid en de minimumkwaliteit van alle
huurwoningen garanderen.
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist de aanpassing aan de verordening conformiteitsattesten goed
te keuren zoals voorgesteld.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
9) Reglement op goederen ovk. 3.58 e.v. Wet houdende boek 3 "goederen" B.W.
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Op 1 september 2021 traden de nieuwe bepalingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent het
goederenrecht in werking. Tot op heden was de procedure voor de behandeling van volgende
voorwerpen nog niet opgenomen in een gemeentelijk reglement.
-

Verloren en gevonden voorwerpen
Voorwerpen die werden verwijderd om redenen van veiligheid of gemak van doorgang
Voorwerpen die op de openbare weg geplaatst zijn ter uitvoering van vonnissen tot
uithuiszetting.

Om deze twee redenen werd een reglement betreffende de behandeling van voornoemde
voorwerpen opgemaakt.
Juridisch kader
Gelet op artikelen 41 en 162 van de Grondwet;
Gelet op artikelen 40, 41 en 286-288 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017,
met eventuele latere wijzigingen;
Gelet op de Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek,
met eventuele latere wijzigingen;
Gelet op de goedkeuring door het MAT op 18 november 2021 en het College van
Burgemeester en Schepenen op 22 november 2021.
Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1. De Gemeenteraad beslist over te gaan tot goedkeuring van het reglement zoals
opgenomen in bijlage.
goedgekeurd
De burgemeester licht dit toe. Wij hadden over deze aangelegenheid geen reglement; dit wordt
bij deze rechtgezet.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

10) Retributiereglement op bewaring van goederen en takelen van voertuigen

Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo
Feitelijke context
Naar aanleiding van het reglement op verloren en gevonden voorwerpen, voorwerpen die
weggenomen worden voor veiligheidsredenen of gemak van doorgang en voorwerpen die op
de openbare weg worden geplaatst ter uitvoering van vonnissen van uithuiszetting wordt er
ook een retributiereglement opgemaakt voor de bewaring van deze goederen en het takelen
van voertuigen. De gemeente heeft namelijk de wettelijke verplichting deze goederen te
bewaren, maar de oorspronkelijke eigenaar heeft tevens de verplichting de redelijke kosten
van bewaring, behoud en opsporing te vergoeden. De gemeente heeft een retentierecht
zolang deze verplichting niet is nagekomen.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1. De Gemeenteraad beslist akkoord te gaan met het retributiereglement op de bewaring
van goederen en het takelen van voertuigen zoals opgenomen in bijlage. De bijlage maakt
integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Dit punt sluit aan bij het vorige punt en geeft de retributies weer die kunnen aangerekend
worden bij bewaring van goederen of het takelen van voertuigen.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

11) Belastingreglement op masten en pylonen 2022-2025
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo
Feitelijke context
Het belastingreglement op masten en pylonen werd gewijzigd op volgende punten:
-

Artikel “belastingplichtige”: uitbreiding in geval eigendom en/ of beheer van een mast
of pyloon wordt overgedragen.
Artikel “procedure van ambtshalve aanslag”: taalkundige herformulering van de
procedure.
Overwegend gedeelte: bijkomende motivering van de vrijstelling voor masten en
pylonen die dienstig zijn voor recreatieve- en sportvoorzieningen naar aanleiding van
een recent vonnis van de rechtbank van eerste aanleg waarbij de belasting wordt
aangevochten door Telenet.

Juridisch kader

Gelet op Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1. De Gemeenteraad beslist akkoord te gaan met het gewijzigd belastingreglement op
masten en pylonen 2022-2025 zoals opgenomen in bijlage. De bijlage maakt integraal deel uit
van de beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

12) Belastingreglement op niet-geadresseerd drukwerk.
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo
Feitelijke context
Het belastingreglement op niet-geadresseerd drukwerk met een handelskarakter en
gelijkgestelde producten werd gewijzigd op volgende punten:
-

Artikel “belastingplichtige”: Uitbreiding van de hoofdelijkheid (zie laatste lid) en verdere
taalkundige verduidelijking.

Juridisch kader
Gelet op Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1. De Gemeenteraad beslist akkoord te gaan met het gewijzigd belastingreglement op
niet-geadresseerd drukwerk met een handelskarakter en gelijkgestelde producten 2022-2025
zoals opgenomen in bijlage. De bijlage maakt integraal deel uit van de beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

13) Belastingreglement op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo
Feitelijke context

Het belastingreglement op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen is gewijzigd op
volgende punten door Hartje Hageland:
-

De aanpassingen zijn voornamelijk het gevolg van het nieuw Vlaams woningbeleid i.c.
het besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decreten betreffende het
Vlaams woonbeleid (Vlaamse codex Wonen 2021).

Juridisch kader
Gelet op Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1. De Gemeenteraad beslist akkoord te gaan met het gewijzigd belastingreglement op
ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen 2022-2025 zoals opgenomen in bijlage.
De bijlage maakt integraal deel uit van de beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

14) Belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo
Feitelijke context
Het belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen is gewijzigd op volgende
punten door Hartje Hageland:
-

-

De aanpassingen zijn voornamelijk het gevolg van het nieuw Vlaams woningbeleid i.c.
het besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decreten betreffende het
Vlaams woonbeleid (Vlaamse codex Wonen 2021).
Uitbreiding van de vrijstellingen zodat de eigenaars van een verwaarloosd pand
voldoende de kans krijgen om de verwaarlozing van het pand op te heffen.

Juridisch kader
Gelet op Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT

Art. 1. De Gemeenteraad beslist akkoord te gaan met het gewijzigd belastingreglement op
verwaarloosde woningen en gebouwen 2022-2025 zoals opgenomen in bijlage. De bijlage
maakt integraal deel uit van de beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

15) Belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo
Feitelijke context
Het belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen is gewijzigd op volgende
punten door Hartje Hageland:
-

De aanpassingen zijn voornamelijk het gevolg van het nieuw Vlaams woningbeleid i.c.
het besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decreten betreffende het
Vlaams woonbeleid (Vlaamse codex Wonen 2021).

Juridisch kader
Gelet op Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1. De Gemeenteraad beslist akkoord te gaan met het gewijzigd belastingreglement op
leegstaande woningen en gebouwen 2022-2025 zoals opgenomen in bijlage. De bijlage maakt
integraal deel uit van de beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

16) Retributiereglement geleverde prestaties technische dienst.
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo
Feitelijke context
Het retributiereglement voor geleverde prestaties van de technische dienst werd gewijzigd op
volgende punten:
-

Verwijzing naar de laatste goedgekeurde debiteurenprocedure d.d. 25 februari 2021
Verwijzing naar artikel 173 G.W. i.p.v. artikel 170§4 G.W. (zie mail Binnenlands
Bestuur)

Juridisch kader

Gelet op Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist akkoord te gaan met het gewijzigd retributiereglement voor
geleverde prestaties van de technische dienst zoals opgenomen in bijlage. De bijlage maakt
integraal deel uit van de beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

17) Retributiereglement op gebruik van het gemeentelijk containerpark
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo
Feitelijke context
Het retributiereglement op het gebruik van het gemeentelijk containerpark werd gewijzigd op
volgende punten:
-

Verwijzing naar de laatste goedgekeurde debiteurenprocedure d.d. 25 februari 2021
Verwijzing naar artikel 173 G.W. i.p.v. artikel 170§4 G.W. (zie mail Binnenlands
Bestuur)

Juridisch kader
Gelet op Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1. De Gemeenteraad beslist akkoord te gaan met het gewijzigd retributiereglement op het
gebruik van het gemeentelijk containerpark 2022 – 2025 zoals opgenomen in bijlage. De
bijlage maakt integraal deel uit van de beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

18) Retributiereglement op inname openbaar domein
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo

Feitelijke context
Het retributiereglement op inname van openbaar domein ingevolge van (ver)bouwingswerken
of andere werken werd gewijzigd op volgende punten:
-

Verwijzing naar de laatste goedgekeurde debiteurenprocedure d.d. 25 februari 2021
Verwijzing naar artikel 173 G.W. i.p.v. artikel 170§4 G.W. (zie mail Binnenlands
Bestuur)

Juridisch kader
Gelet op Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1. De Gemeenteraad beslist akkoord te gaan met het gewijzigd retributiereglement op
inname van openbaar domein ingevolge (ver)bouwingswerken of andere werken 2022 – 2025
zoals opgenomen in bijlage. De bijlage maakt integraal deel uit van de beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

19) Retributiereglement op het opruimen van sluikstortingen
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo
Feitelijke context
Het retributiereglement op het opruimen van sluikstortingen werd gewijzigd op volgende
punten:
-

Verwijzing naar de laatste goedgekeurde debiteurenprocedure d.d. 25 februari 2021

Juridisch kader
Gelet op Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT

Art. 1. De Gemeenteraad beslist akkoord te gaan met het gewijzigd retributiereglement op het
opruimen van sluikstortingen 2022 – 2025 zoals opgenomen in bijlage. De bijlage maakt
integraal deel uit van de beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

20) Retributiereglement op het snoeien en verwijderen van overhangende
takken
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo
Feitelijke context
Het retributiereglement op het snoeien en verwijderen van overhangende takken over
gemeentelijk eigendom werd gewijzigd op volgende punten:
-

Verwijzing naar de laatste goedgekeurde debiteurenprocedure d.d. 25 februari 2021

Juridisch kader
Gelet op Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1. De Gemeenteraad beslist akkoord te gaan met het gewijzigd retributiereglement op het
snoeien en verwijderen van overhangende takken over gemeentelijk eigendom 2022 – 2025
zoals opgenomen in bijlage. De bijlage maakt integraal deel uit van de beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

21) Retributiereglement IBO Kiekeboe
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo
Feitelijke context
Het retributiereglement IBO Kiekeboe werd gewijzigd op volgende punten:
-

Verwijzing naar de laatste goedgekeurde debiteurenprocedure d.d. 25 februari 2021
Verwijzing naar artikel 173 G.W. i.p.v. artikel 170§4 G.W. (zie mail Binnenlands
Bestuur)
Specificatie m.b.t. OCMW-tarief en het sociaal onderzoek

Juridisch kader

Gelet op Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1. De Gemeenteraad beslist akkoord te gaan met het gewijzigd retributiereglement IBO
Kiekeboe zoals opgenomen in bijlage. De bijlage maakt integraal deel uit van de beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

22) Retributiereglement op afgifte van administratieve stukken - dienst
burgerzaken
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo
Feitelijke context
Het retributiereglement op afgifte administratieve stukken – dienst burgerzaken werd gewijzigd
op volgende punten:
-

Verwijzing naar de laatste goedgekeurde debiteurenprocedure d.d. 25 februari 2021
Verwijdering administratief stuk vanwege dubbele vermelding in lijst
Gelet op de nieuwe communicatie van FOD Binnenlandse Zaken van 29 oktober 2021
betreffende de indexering van het tarief op elektronische identiteitsdocumenten vanaf
1 januari 2022

Juridisch kader
Gelet op Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1. De Gemeenteraad beslist akkoord te gaan met het gewijzigd retributiereglement op de
afgifte van administratieve stukken – dienst burgerzaken zoals opgenomen in bijlage. De
bijlage maakt integraal deel uit van de beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

23) Retributiereglement op afgifte van administratieve stukken - dienst
omgeving
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo
Feitelijke context
Het retributiereglement op afgifte administratieve stukken – dienst omgeving werd gewijzigd
op volgende punten:
-

Verwijzing naar de laatste goedgekeurde debiteurenprocedure d.d. 25 februari 2021
Verwijdering verouderde wetgeving en verwijzing naar nieuwe wetgeving inzake het
Vlaams woonbeleid.

Juridisch kader
Gelet op Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1. De Gemeenteraad beslist akkoord te gaan met het gewijzigd retributiereglement op de
afgifte van administratieve stukken – dienst omgeving zoals opgenomen in bijlage. De bijlage
maakt integraal deel uit van de beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

24) Retributiereglement op verkoop van pmd-zakken e.a.
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo
Feitelijke context
Het retributiereglement op de verkoop van pmd-zakken, geventileerde keukenafvalbakjes en
composteerbare zakken werd gewijzigd op volgende punten:
-

Verwijzing naar de laatste goedgekeurde debiteurenprocedure d.d. 25 februari 2021
Verwijzing naar artikel 173 G.W. i.p.v. artikel 170§4 G.W. (zie mail Binnenlands
Bestuur)
Verwijdering van de bepalingen m.b.t. de verkoop van roze zakken

Juridisch kader
Gelet op Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten
Kostprijs:

Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
«VISUM»
BESLUIT
Art. 1. De Gemeenteraad beslist akkoord te gaan met het gewijzigd retributiereglement op de
verkoop van pmd-zakken, geventileerde keukenafvalbakjes en composteerbare zakken zoals
opgenomen in bijlage. De bijlage maakt integraal deel uit van de beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

25) Retributiereglement activiteiten plankenkoorts 2022
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo
Feitelijke context
Het retributiereglement op de activiteiten van plankenkoorts werd gewijzigd op volgende
punten:
-

Verwijzing naar de laatste goedgekeurde debiteurenprocedure d.d. 25 februari 2021
Verwijzing naar artikel 173 G.W. i.p.v. artikel 170§4 G.W. (zie mail Binnenlands
Bestuur)
Nieuw aanslagjaar met nieuwe activiteiten

Juridisch kader
Gelet op Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1. De Gemeenteraad beslist akkoord te gaan met het retributiereglement op de activiteiten
van plankenkoorts 2022 zoals opgenomen in bijlage. De bijlage maakt integraal deel uit van
de beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

26) Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo
Feitelijke context

Het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
werd gewijzigd op volgende punten:
-

Verwijzing naar de laatste goedgekeurde debiteurenprocedure d.d. 25 februari 2021

Juridisch kader
Gelet op Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1. De Gemeenteraad beslist akkoord te gaan met het gewijzigd retributiereglement op
werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein zoals opgenomen in bijlage.
De bijlage maakt integraal deel uit van de beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

27) Retributiereglement op de gemeentelijke sportactiviteiten 2022
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo
Feitelijke context
-

Er werd een nieuw retributiereglement voor gemeentelijke sportactiviteiten opgesteld
voor het nieuwe aanslagjaar 2022

Juridisch kader
Gelet op Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1. De Gemeenteraad beslist akkoord te gaan met het retributiereglement op de
gemeentelijke sportactiviteiten 2022 zoals opgenomen in bijlage. De bijlage maakt integraal
deel uit van de beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

28) Retributiereglement op begraving van een niet-inwoner in gewone grond

Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo
Feitelijke context
Het retributiereglement op de begraving van een niet-inwoner in gewone grond werd gewijzigd
op volgende punten:
-

Verwijzing naar de laatste goedgekeurde debiteurenprocedure d.d. 25 februari 2021
Verwijzing naar artikel 173 G.W. i.p.v. artikel 170 § 4 G.W. (cfr. mail ABB)

Juridisch kader
Gelet op Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1. De Gemeenteraad beslist akkoord te gaan met het gewijzigd retributiereglement op de
begraving van een niet-inwoner in gewone grond zoals opgenomen in bijlage. De bijlage maakt
integraal deel uit van de beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

29) Retributiereglement op grafconcessies en concessies columbariumnissen
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo
Feitelijke context
Het retributiereglement op de grafconcessies en concessies columbariumnissen werd
gewijzigd op volgende punten:
-

Verwijzing naar de laatste goedgekeurde debiteurenprocedure d.d. 25 februari 2021

Juridisch kader
Gelet op Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT

Art. 1. De Gemeenteraad beslist akkoord te gaan met het gewijzigd retributiereglement op de
grafconcessies en concessies columbariumnissen (2022-2025) zoals opgenomen in bijlage.
De bijlage maakt integraal deel uit van de beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

30) Goedkeuring meerjarenplanning 2020-2025 luik OCMW
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
In bijlage wordt het ontwerp van meerjarenplan 2020-2025 voor het Lokaal Bestuur
Kortenaken gepresenteerd. Dit omvat zowel de entiteiten gemeente als OCMW. De
gemeenteraad neemt een besluit inzake de goedkeuring van het deel van de entiteit OCMW
van het meerjarenplan 2020-2025 en meer specifiek de aangepaste kredieten voor 2021 en
2022.
Juridisch kader
-

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus
(BVR BBC)
Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB BBC)
Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 over de aanpassing van de meerjarenplannen 20202025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

Financiële aspecten
Kostprijs: nvt.
Beschikbaar budget: nvt.
Budgettaire sleutel: nvt.
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad keurt het deel van de entiteit OCMW van het meerjarenplan 20202025 van Lokaal Bestuur Kortenaken goed, keurt de aangepaste kredieten 2021 en 2022 voor
het OCMW goed en stelt daarmee het meerjarenplan in zijn geheel definitief vast.
goedgekeurd
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Kim Vandepoel, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Michel Vander Velpen,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Koen Veulemans, Guy Vandebergh, Anneleen Schoeters), 8 stemmen
onthouding
(André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Veronique Hermans)

31) Vaststelling meerjarenplanning 2020-2025 luik gemeente - Kredieten 2021 en
2022
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
In bijlage wordt het ontwerp van meerjarenplan 2020-2025 voor het Lokaal Bestuur
Kortenaken gepresenteerd. Dit omvat zowel de entiteiten gemeente als OCMW. De OCMWraad stelt het deel van het OCMW vast en de gemeenteraad stelt het deel van de gemeente
vast. De gemeenteraad neemt een besluit inzake de goedkeuring van het deel van de entiteit
OCMW wat door de OCMW-raad werd vastgesteld. De huidige aanpassing betreft het
volledige meerjarenplan 2020-2025 maar legt meer specifiek de aangepaste kredieten voor
2021 en 2022 vast.
Juridisch kader
-

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus
(BVR BBC)
Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB BBC)
Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 over de aanpassing van de meerjarenplannen 20202025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

Financiële aspecten
Kostprijs: nvt.
Beschikbaar budget: nvt.
Budgettaire sleutel: nvt.
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad stelt het aangepast meerjarenplan 2020-2025, met de aangepaste
kredieten voor 2021 en 2022, voor het deel wat betrekking heeft op de gemeente Kortenaken
vast.
goedgekeurd
Dit punt werd ook al behandeld in de OCMW-raad. Er wordt verwezen naar de uiteenzetting
daar.
Raadslid Francen merkt op de meerjarenplanning een mooi boek is. Op blz 22 wordt verwezen
naar ‘de gemeente zonder gemeentehuis’. Vrije inloop nog 1 voormiddag vindt men te weinig,
alhoewel men begrip heeft voor het werken op afspraak. Schepen Mollu zegt dat hierover een
afweging werd gemaakt. De deur blijft open en voor veel zaken moet je geen afspraak maken.
Er zijn heel weinig reclamaties geweest; die waren er wel als de deur nog gesloten was.
Omwille van corona is hierover nog niet gecommuniceerd. We gaan het systeem na de
invoering wel evalueren. Er wordt benadrukt dat het onthaal wel altijd open is. De algemeen
directeur bevestigt dit en licht de werking toe. Raadslid Alles haalt een dossier aan inzake het
afhalen van een rijbewijs (iemand zou verlof moeten nemen hebben en moeten terugkomen).
Op basis van deze info, kan de algemeen directeur hier geen uitsluitsel over geven.
Raadslid Francen informeert naar de Hoeledensebaan waar men nu pas aan begonnen is.
Schepen Mollu herhaalt dat het voegvullen ons werd opgelegd door een gerechtsdeskundige.
Oorspronkelijk moesten we een nachtelijke bestrijking doen, maar dit kon niet meer door de
weersomstandigheden. Bovendien is dit een omleidingsweg. De bestrijking wordt nu
verschoven naar het voorjaar. Raadslid Alles merkt op dat een bestrijking maar een lapmiddel
is.
Schepen
Mollu
bevestigt
dit.
Raadslid Francen heeft bedenkingen bij het dossier van Bergendal. Er is een verzakking tov
de sporthal en er is waterschade. Toch wordt hiervoor niets voorzien. De burgemeester deelt

mee dat dit verder bekeken wordt want er is hier een gedeelde verantwoordelijkheid. Eigenlijk
zou Bergendal (dat een oud gebouw is) moeten gesloopt worden. Schepen Willems vult aan
dat het probleem vorig jaar sterk naar voren is gekomen; er is toen wat oplapwerk gebeurd.
We moeten hierover een studie laten uitvoeren. Dit is een moeilijk verhaal en het is niet evident
om hier meer aan te doen dan enkel oplappen. We moeten met een voorstel naar de
gemeenteraad komen. Het is de bedoeling om het gebouw in stand te houden over een periode
van 10 jaar, zonder grootschalige werken te doen. Echte budgetten nu voorzien is niet
realistisch.
Raadslid Francen merkt op dat voor de kerk van Hoeleden niets is voorzien. Schepen Willems
legt uit dat deze kerk eigendom is van KANA. Er zijn kosten aan het dak (363 000 euro
geraamd). Dit is geen beschermd erfgoed, wat het voordeel heeft dat een herbestemming
makkelijk kan. Nadeel is dat de subsidiëring lager is. Er is een studie uitgevoerd inzake een
herbestemming naar bibliotheek en een buurthuisfunctie. Totale kosten zijn 1,3 mio euro voor
een volledige herbestemming (600 000 euro eigen inbreng van de gemeente). KANA zou het
Breugelhuis in erfpacht willen geven aan de school. Raadslid Francen informeert naar het lot
van de grot. Die kan blijven, aldus schepen Willems. De graven mogen ook blijven. Rond de
kerk wordt er al een hele tijd niet meer begraven. Deze kerk biedt dan ook opportuniteiten.
Schepen Willems verwijst ook naar een recent overleg met KANA. Er zijn heel wat werken die
noodzakelijk zijn omdat vele kerken beschermd erfgoed zijn en die moet je in stand houden.
De exploitatietoelage zou hierdoor stijgen naar 150 000 euro (ipv 90 000 euro). Door deze
stijging zouden er wel heelwat structurele werken uitgevoerd zijn. Door hier nu iets aan te
doen, vermijd je hogere kosten in de toekomst. Er werd met KANA ook een timing afgesproken
evenals hun bijdrage in al deze kosten. KANA realiseert huuropbrengsten die ze kunnen
inbrengen in de exploitatie. Raadslid Alles informeert nog eens naar de pastorij van de
Ransberg. Schepen Willems bevestigt dat deze nog niet is verkocht.
Raadslid Francen merkt op dat er 13 mio schuld zal zijn eind 2024, wat teveel is voor een
gemeente als Kortenaken. Er wordt dan ook opgeroepen om een fusie aan te gaan om alzo
400 euro/inwoner schuldvermindering te krijgen. Schepen Willems merkt op dat ook ons
spaarboekje aanzienlijk stijgt. De autofinancieringsmarge is een half miljoen euro tegen het
eind van de legislatuur. Er is in 2025 dan ook ruimte voor nieuwe investeringen. Schepen
Willems vraagt aan raadslid Francen welke uitgaven hij dan niet zou hebben gedaan. Raadslid
Francen geeft het voorbeeld van de aangekochte loods. Schepen Willems stelt dat de huur
voor de loods uit het verleden zeker niet beter was en vervolgt dat de wegenwerken de grootste
slokop zijn; de schuld is niet fictief. Dit geld is niet verdwenen. Schepen Willems probeert
nogmaals te weten te komen wat raadslid Francen dan niet zou gedaan hebben als
investering. Raadslid Francen deelt mee dat dit niet zijn taak is om dit te duiden. De
burgemeester nodigt uit om te kijken naar schema M2. Er is ruimte om 9,2 mio over 20 jaar
te gaan lenen. Je moet kijken naar wat je kan betalen. We hebben nog veel werken uit te
voeren inzake dubbele riolering. De burgemeester wijst ook op het hoge kostenplaatje van
onze zalen: dit betreft 500 000 euro exploitatiekosten per jaar.
Raadslid Vanlaer merkt op dat de meerjarenplanning een mooi boek is geworden, maar dat
men toch beter gerecycleerd papier had gebruikt. De burgemeester wijst op het nog
milieuvriendelijker en papierloos alternatief genaamd Cobra.

Stemresultaat: 11 stemmen voor (Kim Vandepoel, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Michel Vander Velpen,
Benny Hermans,
Veronique Hermans, Koen Veulemans, Guy Vandebergh, Anneleen Schoeters), 8 stemmen
onthouding
(André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Laura Schurmans, Glenn Blockx)

FINANCIËN
32) Aktename BW 2021/2, Budget 2022 en goedkeuring AMJP 2020-2025 KANA
Betrokkenen
Dossierbeheerder:
Feitelijke context
Kana, bij monde van Omer heusdens, penningmeester van Kana, heeft een toelichting
gegeven bij de beleidsrapporten van Kana, met name budgetwijziging (BW) 2021/2 en budget
2022, gekoppeld aan het aangepast meerjarenplan (AMJP) 2020-2025. Deze budgetten van
2021 en 2022 wijken af van het origineel meerjarenplan (en het aangepast meerjarenplan). De
exploitatietoelagen van de gemeente liggen in 2021 en 2022 lager maar dit heeft alles te
maken met vertragingen inzake de infrastructuurwerken (de grote werken zoals voorzien in
het MJP zijn nog niet aangevat).
Volgende risico’s zijn nog niet opgevangen in het aangepast meerjarenplan:
-

Huidige subsidieregeling is 40% van het geraamde bedrag exclusief BTW en zonder
vergoeding voor ontwerp/erelonen;
De materiaalkosten zijn na Corona op zijn minst 30% toegenomen; dit is niet voorzien
in het AMJP;
De herbestemming van de kerk te Hoeleden is nog niet opgenomen; het luik wat
eventueel nog kan toegewezen worden aan de kerk bestemd voor de eredienst moet
in het AMJP van Kana voorzien worden.

Voor het einde van het jaar wenst het gemeentebestuur een overleg inzake het AMJP met
architect Trekels, Kana en gemeentebestuur Kortenaken om de cijfers van deze
masterplanning correct te krijgen zodat we kunnen inschatten wat de effecten op het MJP van
de gemeente zullen zijn. De herbestemming van de kerk in Hoeleden moet met enige prioriteit
behandeld worden om de subsidies maximaal te kunnen bekomen. Dit betekent dat het huidige
MJP van de gemeente hier nog mee belast zal zijn.
Het is met andere woorden op dit ogenblik onduidelijk hoe het aangepaste meerjarenplan zich
zal verhouden met het initieel goedgekeurde meerjarenplan en wat de bijkomende impact
mogelijks is op de exploitatietoelage van gemeente Kortenaken. Daarom dient er voorbehoud
gemaakt te worden over het meerjarenplan voor de jaren 2023, 2024, 2025.
Kana plant een budgetwijziging 2022 van zodra er meer gegevens zijn om het budget van
2022 correct in te schatten.
Juridisch kader

Financiële aspecten
Kostprijs: conform origineel meerjarenplan

Beschikbaar budget: conform origineel meerjarenplan
Budgettaire sleutel: 64940000/079000/AP9999/1
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad neemt akte van BW 2021 (versie 2) en het budget van 2022.
Art. 2. Het aangepast meerjarenplan wordt goedgekeurd voor 2021 en 2022 maar de jaren
2023-2024-2025 worden slechts onder voorbehoud goedgekeurd. Voorwaarde is de integratie
van wijzigingen inzake investeringen en financieringen wegens de opgelopen vertraging en
evaluatie van de impact op onze exploitatietoelage, in verhouding met het initieel
goedgekeurde meerjarenplan.
goedgekeurd
Schepen Willems licht toe dat dit punt hernomen werd van de vorige zitting. Er zijn in de
komende jaren een aantal onzekerheden in de planning nl. het % van subsidiering, de
stijgende kosten van werken, herbestemming van de kerk van Hoeleden en de noodzakelijke
investeringen. Voor dit laatste werden er nu wel ramingen voorgelegd per kerk. Nieuw in dit
alles was de aanpak van het dak van de kerk in Miskom (voor meer dan 500 000 euro). Alles
samen moet er iets meer van 1 mio euro gefinancierd worden met leningen. De gemeente
moet de tekorten bijpassen bij KANA; hierdoor zou onze bijdrage wel aanzienlijk stijgen.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
33) Goedkeuring meerjarenplan 2020-2025 AGB
Feitelijke context
In bijlage wordt het ontwerp van meerjarenplan 2020-2025 voor het AGB Kortenaken
gepresenteerd. De huidige aanpassing betreft het volledige meerjarenplan 2020-2025 maar
legt meer specifiek de aangepaste kredieten voor 2021 en 2022 vast. De Raad van Bestuur
stelt dit meerjarenplan vast waarna het nu ter goedkeuring aan het moederbestuur (gemeente
Kortenaken) voorgelegd wordt.
Juridisch kader
-

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus
(BVR BBC)
Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB BBC)
Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 over de aanpassing van de meerjarenplannen 20202025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

Financiële aspecten
Kostprijs: nvt.
Beschikbaar budget: nvt.
Budgettaire sleutel: nvt.
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad Kortenaken keurt het aangepast meerjarenplan 2020-2025 en de
aangepaste kredieten voor 2021 en 2022 van AGB Kortenaken goed.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

FINANCIËN
34) Prijssubsidies AGB 2022
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
We verwijzen voor dit besluit naar het aangepast meerjarenplan 2020-2025 waarin de
kredieten voor 2022 opgenomen werden.
Rekening houdende met de kredieten 2022 waarbij het AGB 12.500 EUR huurinkomsten van
gebruikerstarieven heeft en 125.000 EUR prijssubsidies ontvangt van Gemeente Kortenaken.
Gelet dat Gemeente Kortenaken overeenkomstig 125.000 EUR x 1,06 (132.500 EUR)
uitgaven voor prijssubsidies aan het AGB gebudgetteerd heeft.
Wordt voorgesteld om de prijssubsidie als volgt te bepalen: prijs gebruikers x 10 (factor 10).
De prijzentabel ziet er dan als volgt uit:
prijzen excl. 6% BTW

Gebruikstarieven sporthal
1 unit/u 2 units/u
De Vruen
Particulieren/
Verenigingen/ scholen
€ 5,00 € 8,00
van Kortenaken
Prijssubsidie gemeente
€ 50,00 € 80,00
Kortenaken aan AGB
Totale ontvangst AGB
€ 55,00 € 88,00

Particulieren/
Verenigingen/ scholen
van Bekkevoort
Tussenkomst gemeente
Bekkevoort*
Prijssubsidie gemeente
Kortenaken aan AGB
Totale ontvangst AGB

3 units/u

SPORTHAL
POLYVALENTE ZAAL
Dagtype A Dagtype B Polyvalente Dagtype A Dagtype B
(9 uur)
(14 uur)
zaal
(9 uur)
(14 uur)

€ 10,00

€

80,00

€ 100,00

€

€ 110,00

€

120,00

€

5,00 €

40,00 €

60,00

800,00

€ 1.200,00

€

50,00

€ 400,00

€

600,00

€

880,00

€ 1.320,00

€

55,00

€ 440,00

€

660,00

€

5,00

€

8,00

€ 10,00

€

80,00

€

120,00

€

5,00 €

40,00 €

60,00

€

5,00

€

8,00

€ 10,00

€

80,00

€

120,00

€

5,00 €

40,00 €

60,00

€ 45,00

€ 72,00

€ 90,00

€

720,00

€ 1.080,00

€

45,00

€ 360,00

€

540,00

€ 55,00

€ 88,00

€ 110,00

€

880,00

€ 1.320,00

€

55,00

€ 440,00

€

660,00

* wordt bepaald door schriftelijke overeenkomst tussen AGB en gemeente Bekkevoort

Particulieren/
Verenigingen/ scholen
buiten gemeente
Kortenaken/ Bekkevoort
Prijssubsidie gemeente
Kortenaken aan AGB
Totale ontvangst AGB

€ 10,00

€ 16,00

€ 20,00

€

160,00

€

240,00

€

10,00

€

80,00

€

120,00

€ 45,00

€ 72,00

€ 90,00

€

720,00

€ 1.080,00

€

45,00

€ 360,00

€

540,00

€ 55,00

€ 88,00

€ 110,00

€

880,00

€ 1.320,00

€

55,00

€ 440,00

€

660,00

De prijssubsidie van gemeente Bekkevoort werd constant gehouden.
Bij de vooropgestelde factor 10 wordt de doelstelling van 125.000 EUR in principe na een
volledig jaar bereikt (rekening houdende met de assumpties rond een verminderde omzet

vanwege de Corona-crisis). Wanneer deze assumpties anders gerealiseerd worden, zal er in
2022 nog bijgestuurd worden inzake deze factor.

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten

BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist akkoord te gaan met de prijzentabel zoals in het overwegende
gedeelte weergegeven (factor 10).
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

35) Coronatoelage aan AGB Kortenaken
Betrokkenen
Dossierbeheerder:

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Met betrekking tot de kredieten van 2021 wordt er een corona-toelage ingeschreven voor het
AGB Kortenaken om het verlies aan liquiditeiten gedurende de eerste 3 kwartalen van 2021
op te vangen. Het AGB mag dan wel verlies mogen maken (vanuit fiscaal oogpunt) maar deze
verlieslatende toestand van het AGB heeft wel tot gevolg dat er te weinig liquide middelen in
het AGB resten om te voldoen aan de lopende uitgaven. Aangezien de circulaire 2021/C/57
van 11 juni 2021 stelt dat enkel het resultaat van boekjaar 2021 vanaf 1 oktober zal worden
beoordeeld in de context van een winstoogmerk van een autonoom gemeentebedrijf (AGB)
verwacht de fiscus dat de AGB’s vanaf 1 oktober 2021 wel opnieuw winst kunnen maken.
Dat betekent dat de gemeenten een corona-toelage kunnen toekennen aan hun AGB, met
betrekking tot het Corona-verlies van de eerste 3 kwartalen van 2021. Dat is dan voor de
gemeenten een ‘algemene werkingstoelage’ (rubriek 6490/4) die (in tegenstelling tot de
prijssubsidie) vrijgesteld is van BTW.
Omdat de fiscale vrijstelling van de gemeentelijke corona-toelagen door de Wet van 2 april
2021 houdende de tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19pandemie verlengd werd tot 31 december 2021, zal deze toelage bovendien (in het AGB) ook
vrijgesteld zijn in de vennootschapsbelasting wanneer ze wordt betaald of toegekend vóór 31
december 2021. Dat betekent dat de Corona-toelage met betrekking tot de eerste 3 kwartalen
van 2021 dus nog tot het einde van het jaar kan worden beslist, en nog steeds zal vrijgesteld
worden in de vennootschapsbelasting (art. 193 WIB).

De corona-toelage werd berekend door de opmaak van een tussentijdse toestand van het
AGB Kortenaken (proef- en saldibalans, inclusief 3/4de van de verwachte afschrijvingen over
2021) op datum 30 september 2021 en bedraagt 20.500 EUR (64940000 – algemene
werkingssubsidie). Dit zal AGB Kortenaken toelaten om aan zijn financiële verplichtingen te
voldoen en zal het beschikbare budgettaire resultaat voor elk jaar van het meerjarenplan
positief houden.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op circulaire 2021/C/57 van 11 juni 2021.
Gelet op artikel 193 WIB.
Financiële aspecten
BESCHIKBAAR BUDGET (na goedkeuring aanpassing meerjarenplan): 20.500 EUR
BUDGETTAIRE SLEUTEL: 64940000/074201

BESLUIT
Artikel 1. Om het financieel evenwicht van AGB Kortenaken te vrijwaren, beslist de
gemeenteraad een coronatoelage van 20.500 EUR aan het AGB toe te kennen. Dit krediet is
in 2021 ingeschreven in het aangepast meerjarenplan 2020-2025 van lokaal bestuur
Kortenaken.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
36) Tarieven gemeentelijke zalen: aanpassing jan-maart 2022 ingevolge corona
Feitelijke context
Gelet op de precaire situatie op het vlak van de coronapandemie;
Overwegende dat de coronamaatregelen zich opnieuw laten gelden, wat een aanzienlijke
impact heeft op de werking van de verenigingen;
Overwegende dat voor 2021 voor de tarieven een halvering van de huurprijs werd toegestaan
voor de gemeentelijke zalen;
Dat het wenselijk is dit aan te houden tot 31.03.2022.
Juridisch kader

Financiële aspecten

BESLUIT
Art. 1.

De gemeenteraad beslist om de huurtarieven voor de gemeentelijke zalen voor
verenigingen van 01.01.2022 – 31.03.2022 te halveren.

goedgekeurd

Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

VRIJE TIJD/FEESTELIJKHEDEN/VERORDENINGEN
37) Verdeling resterend bedrag noodfonds
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Tina Luyckx

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Omwille van de coronaproblematiek staan de vrijetijdsverenigingen in de gemeente voor heel
wat nieuwe uitdagingen. Om hen hierin te ondersteunen kan er tegemoet gekomen worden in
de volgende pijlers:
1. Verenigingen die nieuwe initiatieven nemen om hun werking nieuw leven in te blazen.
2. Kosten die gemaakt werden voor activiteiten die omwille van verstrengde
maatregelen niet of beperkt konden plaatsvinden.
3. Investeringen om de werking zo coronaveilig mogelijk te maken.
4. Verlies van inkomsten.
Er wordt hierbij gekeken naar initiatieven, investeringen, kosten en verlies tijdens de periode
van 15/09/2020 (deadline eerste impactmeting) en 31/12/2021.
Voor het ondersteunen van de verenigingen wordt € 5.500 (reserve van het noodfonds van de
werkingssubsidies) voorzien.
Dit budget wordt als volgt verdeeld:
-

-

-

-

35% wordt voorzien voor pijler 1. Dit bedrag wordt percentueel verdeeld over de
kosten van de aanvragers van pijler 1. Als dit budget niet volledig wordt aangewend,
stroomt dit door naar pijler 2.
25% wordt voorzien voor pijler 2, eventueel aangevuld door het restbedrag van pijler
1. Dit bedrag wordt percentueel verdeeld over de kosten van de aanvragers van pijler
2. Als dit budget niet volledig wordt aangewend, stroomt dit door naar pijler 3.
20% wordt voorzien voor pijler 3, eventueel aangevuld door het restbedrag van pijler
2. Dit bedrag wordt percentueel verdeeld over de kosten van de aanvragers van pijler
3. Als dit budget niet volledig wordt aangewend, stroomt dit door naar pijler 4.
20% wordt voorzien voor pijler 4, eventueel aangevuld door het restbedrag van pijler
3. Dit bedrag wordt percentueel verdeeld over de kosten van de aanvragers van pijler
4.

In bijlage kan werd het subsidiereglement en bijhorend aanvraagformulier toegevoegd.

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad beslist om het subsidiereglement
vrijetijdsverenigingen en het bijhorende aanvraagformulier goed te keuren.

coronafonds

goedgekeurd
Schepen Vandewijngaerden licht dit punt toe. De gemeente ontving een aanzienlijk bedrag
van het noodfonds. Alles van deze pot moest naar de verenigingen gaan. Het nieuwe
werkingsjaar is ook in mineur gestart voor de verenigingen. Daarom is er een reglement
gemaakt
om
het
resterend
bedrag
van
5
500
euro
te
verdelen.
Raadslid Alles vraagt of de verenigingen worden verwittigd. Dit wordt bevestigd.
Raadslid Francen vraagt wat wordt bedoeld met nieuwe initiatieven? Bv. wandelevenementen
die werden opgestart, aldus schepen Vandewijngaerden. Dit komt bovenop wat men vorig jaar
al kreeg. Er is gezocht naar een manier om dit resterend bedrag te verdelen. Raadslid Francen
meent dat er discussie kan komen over wat als een nieuwe initiatief wordt verstaan.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
38) Subsidiereglement ontharding en vergroening van particuliere voortuinen
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Erwin Thomas en Ann Merlo Bevoegd schepen: Griet Vandewijngaerden
Feitelijke context
Overwegende dat door burgers aan te sporen tot ontharding en vergroening van hun voortuin
door middel van een subsidie, het water (beter) kan sijpelen in de grond waardoor men
waterschaarste tracht te vermijden bij droogte en wateroverlast tracht te vermijden bij
overvloedige regenval. Bij extreme hitte zal een ontharde tuin minder warmte afgeven
waardoor het koeler blijft. Bovendien bevordert de vergroening de biodiversiteit. Op die manier
wenst de gemeente Kortenaken de drastische gevolgen van de klimaatverandering onder
meer in te perken waartoe het zich heeft geëngageerd door ondertekening van het
Burgemeesterconvenant 2030 en het lokaal energie- en klimaatpact.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist over te gaan tot goedkeuring van het subsidiereglement
voor ontharding en vergroening van particuliere voortuinen en het bijhorende
aanvraagformulier zoals opgenomen in bijlage. De bijlagen maken integraal deel uit van de
beslissing.
goedgekeurd
Schepen Vandwijngaerden licht toe dat dit kadert in het nakomen van ons engagement van
de burgemeestersconvenant en het klimaatactieplan.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

39) Exclusiviteitsovereenkomst Interleuven technische en administratieve
begeleiding,
adviseren en coördineren van projecten.
Betrokkenen

Dossierbeheerder:

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Gelet op de thans van kracht zijnde statuten van INTERLEUVEN zoals gepubliceerd in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 09-10-2019 onder nummer 19134061;
Gelet op het besluit van 22 mei 2019 van de raad van bestuur van INTERLEUVEN inhoudende
het voorstel tot aanpassing van de statuten van INTERLEUVEN en met betrekking tot de
omschrijving van de diensten waarop de deelnemers beroep kunnen doen in het kader van
wederzijdse exclusiviteit;
Gelet op het besluit van 22.08.2019 van de gemeenteraad waarbij werd beslist akkoord te
gaan met de voorgestelde aanpassingen in de statuten en in de bijlagen;
Gelet op het besluit van 11 september 2019 van de bijzondere algemene vergadering van
INTERLEUVEN waarbij de statutenwijziging werd goedgekeurd;
Overwegende dat volgens de als bijlage gevoegde lijst bij de statuten van INTERLEUVEN
blijkt dat :
1.5.
Technische en administratieve begeleiding, adviseren en coördineren van
projecten
kan worden gerealiseerd;
Dat de gemeente als deelnemer van INTERLEUVEN als dienstverlenende vereniging en als
deelnemer van de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ in de
mogelijkheid is om beroep te doen op de diensten van haar intercommunale, alsook op deze
diensten dewelke in exclusiviteit worden aangeboden;
Dat de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ bij de uitvoering van
deze diensten in opdracht van een deelnemer er zelf toe gehouden is om de
overheidsopdrachtenwetgeving na te leven;
De toekenning bij exclusiviteit van voornoemde opdrachten aan de zelfstandige groepering
‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ onder meer tot voordeel heeft dat er op de door de
eigen personeelsleden van de zelfstandige groepering ‘InterLeuven ondersteunende
activiteiten’ geleverde prestaties geen BTW zal worden doorgerekend naar de deelnemer toe;
dat op alle andere prestaties en kosten uiteraard wel BTW verschuldigd blijft.
Dat er daarenboven in de statuten van INTERLEUVEN wordt voorzien in een
vergoedingssysteem waarbij op transparante basis de kosten kunnen worden toegewezen;
Dat er inzonderheid bij exclusiviteit zal worden gewerkt op basis van een kosten- en
expertisedelend principe waarbij in artikel 14.2 van de statuten uitdrukkelijk wordt bepaald: “De
kosten verbonden aan de exclusieve dienstverlening, zoals omschreven in art. 3 worden
verrekend aan de deelnemers op basis van het kosten- en expertisedelend principe. Voor de
aanrekening van de prestaties verleend in het kader van de wederzijdse exclusiviteit, zal
gewerkt worden met een open boekhouding”;
Dat het systeem van de open boekhouding toelaat om permanent de kosten van het project
op te volgen;
De uurlonen voor de personeelsleden worden door de zelfstandige groepering ‘Interleuven
ondersteunende activiteiten’ op basis van de reële kostprijs als volgt bepaald (toestand op 0110-2021):

–

Projectleider/specialist-expert

: 92,00 euro
: (basis na de komma 91,85 euro)

-

Projectmedewerker-expert

: 82,00 euro
: (basis na de komma 81,50 euro)

-

Projectmedewerker

: 75,00 euro
: (basis na de komma 75,03 euro)

–

Administratieve ondersteuning

: 67,00 euro
: (basis na de komma 67,27 euro)

De hier opgegeven uurlonen zijn gekoppeld aan de indexaanpassing van de lonen zoals
toepasselijk in de openbare sector. Alle andere kosten, zoals verplaatsingskosten,
uitrustingskosten, ... zijn begrepen in deze uurprijs.
De uurlonen worden telkens berekend op een cijfer na de komma waarna overgegaan wordt
tot afronding op het lagere of hogere eenheidscijfer. Bij een volgende indexering wordt terug
uitgegaan van het vorige, na de komma bekomen cijfer, zodat telkens een correcte berekening
van de uurtarieven plaatsvindt.
Dat het afsluiten van deze exclusiviteitsovereenkomst tevens tot gevolg heeft dat de gemeente
zich ertoe verbindt om voor de diensten dewelke in deze overeenkomst worden omschreven,
uitsluitend een beroep te doen op de diensten van de zelfstandige groepering ‘Interleuven
ondersteunende activiteiten’, en dit voor een welomschreven periode dewelke echter de duur
van zes jaar niet mag overschrijden;
De gemeente kan aldus kiezen om voor de betrokken diensten een beroep te doen op de
zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’, dan wel om deze diensten
zelf uit te oefenen, doch ziet hierbij wel af van de mogelijkheid om de dienst, gedurende de
looptijd van de exclusiviteit, te laten uitvoeren door derden;
Dat de gemeenteraad aldus de duurtijd van de betrokken diensten beperkt tot en met 16-122023 met dien verstande dat opdrachten dewelke werden toegekend vóór het verstrijken van
voormelde periode zullen worden afgewerkt onder het systeem van de exclusieve
dienstverlening en aldus zonder aanrekening van BTW;
Dat voor de uitvoering van deze exclusieve taken wordt gewerkt overeenkomstig in bijlage
toegevoegde samenwerkingsovereenkomst.
Dat de gemeenteraad het dan ook aangewezen acht om voornoemde diensten aan de
zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ bij exclusiviteit toe te kennen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist de volgende diensten, zoals voorzien in de bijlagen van de
statuten van INTERLEUVEN, worden in exclusiviteit toegekend aan de zelfstandige groepering
‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ met ingang van 17-12-2021 tot en met 16-12-2023,
met dien verstande dat opdrachten die werden toegekend vóór het verstrijken van voormelde
periode, zullen worden afgewerkt onder het systeem van de exclusieve dienstverlening :
1.5.
Technische en administratieve begeleiding, adviseren en coördineren van
projecten
Artikel 2. De uitvoering van deze exclusieve diensten gebeurt overeenkomstig de in bijlage
toegevoegde samenwerkingsovereenkomst.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het uitvoeren van
huidige beslissing.

goedgekeurd
Schepen Willems stelt dat we deze overeenkomst willen aanwenden voor de aanleg van het
terras aan zaal Den Hoek. Raadslid Francen vindt dit schandalig hoge bedragen en daarom
zal
de
VLD-fractie
zich
onthouden.
Schepen Willems zegt dat het hier om een beperkte opdracht gaat; de studiekosten zullen
daarom ook beperkt zijn. Bovendien vind je niet altijd andere kandidaten hiervoor binnen de
sector. De uurtarieven zijn vrij hoog, maar er is wel geen BTW verschuldigd. Dit is bovendien
een heel toegankelijke manier van samenwerken.
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Kim Vandepoel, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Michel Vander Velpen,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Koen Veulemans, Guy Vandebergh, Anneleen Schoeters), 8 stemmen
onthouding
(André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Veronique Hermans)

40) Addendum samenwerkingsovereenkomst IBSV Vaccinatie Tienen
Betrokkenen
Dossierbeheerder:

Bevoegd schepen:

Feitelijke context
In het kader van de vaccinatiecampagne tegen het COVID-19-virus richtte de stad Tienen
samen met de gemeenten Hoegaarden, Kortenaken, Boutersem en Glabbeek en het
Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen, de ELZOH en de Alexianen Zorggroep Tienen,
'Vaccinatie Tienen', een interbestuurlijk samenwerkingsverband, op.
Met het oog op de derde vaccinatie van de bevolking, diende dit gebouw tot 30 april 2022,
verlengbaar tot 30 juni 2022, in gebruik genomen te worden. De beide overeenkomsten dienen
dan ook in die zin aangepast te worden door middel van het afsluiten van een addendum.
Artikel 6 van deze overeenkomst bepaalt dat de overeenkomst van tijdelijke bezetting van het
voormalige RAC voor de oprichting van een vaccinatiecentrum, afgesloten tussen de stad en
de toenmalige eigenaars, afloopt op 31 december 2021. Met het oog op de derde vaccinatie
van de bevolking, diende deze overeenkomst verlengd te worden tot 30 april 2022, verlengbaar
tot 30 juni 2022. Artikel 6 van de overeenkomst met statutaire draagkracht van het
interbestuurlijk samenwerkingsverband ‘Vaccinatie Tienen’ dient derhalve aangepast te
worden.

Er werd tevens door de stad Tienen een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het
Regionaal Ziekenhuis inzake de organisatie en coördinatie van ‘Vaccinatie Tienen’. Beide
overeenkomsten bepaalden dat de overeenkomst van tijdelijke bezetting van het RAC,
afgesloten door de stad Tienen en de toenmalige eigenaars, een einde nam op 31 december
2021.
Tevens dient om hoger vermelde redenen de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad
Tienen en de vzw Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen inzake de organisatie en
coördinatie van ‘Vaccinatie Tienen’ die als bijlage gevoegd was bij de overeenkomst met
statutaire draagkracht, in die zin aangepast te worden door middel van een addendum dat als
bijlage bij de overeenkomst zal gevoegd worden.

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op de blauwdruk en het 'Draaiboek voor het vaccinatiecentrum' van het Agentschap Zorg
en Gezondheid van de Vlaamse overheid
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 19 november 2021 betreffende de verlenging
van de subsidie infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist om met de gemeenten Glabbeek, Boutersem, Hoegaarden
en Kortenaken, het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen, de ELZOH, de HAZOH en de
Alexianen Zorggroep Tienen, conform het ontwerp als bijlage, een addendum bij de
overeenkomst met statutaire draagkracht van het interbestuurlijk samenwerkingsverband
'Vaccinatie Tienen' af te sluiten.
Artikel 2. De gemeenteraad beslist om met de gemeenten Glabbeek, Boutersem, Hoegaarden
en Kortenaken, het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen, de ELZOH, de HAZOH en de
Alexianen Zorggroep Tienen, conform het ontwerp als bijlage, een addendum bij de
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Tienen en de vzw Regionaal Ziekenhuis Heilig
Hart Tienen inzake de organisatie en coördinatie van ‘Vaccinatie Tienen’ af te sluiten.
goedgekeurd
De burgemeester licht dit punt toe. Het vaccinatiecentrum hebben we zeker nodig tot 30 april
2022 of tot juni 2022 omwille van de boosterprikken en het vaccineren van kinderen. Budgettair
zitten we op schema; de gemeente zal voorlopig niets moeten bijdragen. In de kerstperiode
zal er ook gevaccineerd worden te Tienen.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

41) Vragen.
goedgekeurd
Raadslid Geysenbergs stelt zich de vraag of de chalets zijn aangekocht, want de receptie voor
nieuwjaar gaat niet door. Het personeel moet dit opzetten en dit is duur. Men had hier beter
het advies van het personeel gevolgd (en vouwtenten aangeschaft). Schepen Mollu legt uit dat
de chalets bestaan uit 4 panelen en een dak; dat is dus vrij eenvoudig te monteren. De chalets

kan je bovendien vaker gebruiken en de vouwtenten kunnen stuk vliegen.
Raadslid Vandijck deelt mee dat bij Piekfijn het ontslag ontvangen werd van de
vertegenwoordiger van Vooruit. Hij roept daarom op om een nieuwe vertegenwoordiger aan
te
duiden
volgende
gemeenteraad.
Raadslid Vlayen wijst op de gevaarlijke situatie op de Heerbaan en de Bauwelstraat door de
werken in Miskom. Schepen Mollu wijst op de genomen maatregelen nl. er werden
waarschuwingsborden gezet, de max. snelheid is 30 km per uur. De weg is ’s avonds wel altijd
perfect proper. De aannemer poetst 3x/dag of meer als het nodig is. Het alternatief nl het
plaatsen van lichten is niet wenselijk, evenmin als het afsluiten van de weg. Als je je houdt aan
30/uur is er geen gevaar. Het probleem is gekend en dit is een blijvend aandachtspunt.
Raadslid Vlayen informeert naar het Torendraaiersproject. De uitspraak werd aangekondigd
tegen 29/10, maar de provincie zou al beslist hebben op 7/10. Schepen Willems licht toe dat
de beslissing er was maar dat die nog niet ondertekend was in het notulenbeheer. De uitspraak
werd dan ook pas ingeladen in het omgevingsloket op 29/10; dan pas is de beslissing definitief.
Er is dus een weigering. Er is een overleg geweest hierover met Custombuild. Er zal een
afspraak worden belegd met de diensten van de provincie omtrent wat er daar dan wel kan.
Raadslid Vlayen blijft erbij dat de gemeente voor zijn beurt gesproken heeft, want het dossier
was niet klaar. Schepen Willems legt uit dat de provincie als voornaamste reden aanhaalt dat
het project de draagkracht van de dorpskern overstijgt. Dit staat wel haaks op ons
vergunningenbeleid. In het verleden is er een vergunning verleend voor 10 appartementen en
toen was er geen probleem. De gemeente wil daarom weten wat er daar wel kan volgens het
beleid van de provincie. Raadslid Vlayen herhaalt dat we de juiste stappen hadden moeten
ondernemen en eerst met de provincie gaan spreken. Schepen Willems deelt mee dat dit niet
zo evident is. Het gesprek dat nu gepland staat, wordt gefaciliteerd door de gouverneur. Met
de diensten zelf kan dit niet; met hen kan je enkel overleggen over technische vragen en niet
omtrent het beleid. De provincie heeft een toekomstig beleidsplan waar ze zich nu al op
baseren. Raadslid Alles merkt op dat er inhoudelijk toch meer opmerkingen waren nl. geen
verkavelingsvergunning, te weinig parkings… Schepen Willems zegt dat volgens onze
raadsman je geen verkavelingsvergunning nodig hebt. Op basis hiervan zou de gemeente dus
in beroep kunnen gaan tegen de beslissing van de Deputatie. Het grootste bezwaar blijft echter
het
overschrijden
van
de
draagkracht.
Raadslid Alles deelt mee dat er deze week een aanvraag voor een verkaveling zou ‘geweigerd’
zijn door de omgevingsambtenaar. Schepen Willems stelt dat het niet de omgevingsambtenaar
is die moet zeggen wat je kan met je stuk grond. Het College heeft het laatste woord.

42) Beslissing gemeenteraad om opengevallen schepenmandaat in te vullen
Betrokkenen
Dossierbeheerder:

Bevoegd schepen:

Feitelijke context
Overwegende dat Kristof Mollu vanaf 01/01/2022 het mandaat van burgemeester opneemt in
opvolging van Stefaan Devos;
Gelet op de akte van voordracht van schepenen waarbij Benny Hermans werd aangeduid als
opvolger van Kristof Mollu als schepen;
Overwegende dat Benny Hermans te kennen heeft gegeven zijn mandaat niet te zullen
opnemen en dit via schrijven van 10/11/2021.
Dat er voor Kristof Mollu geen andere opvolger was aangeduid in de oorspronkelijke akte;

Dat er bijgevolg een schepenmandaat open valt;
Overwegende dat ervoor wordt geopteerd om het opengevallen schepenmandaat opnieuw in
te vullen en dit overeenkomstig art. 49 §1 van het decreet lokaal bestuur
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald art. 49 §1
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist om het opengevallen schepenmandaat (ontstaan
ingevolge het niet opnemen van het mandaat door Benny Hermans) opnieuw in te vullen.
goedgekeurd
Raadslid Vlayen wijst er voor dit punt op dat iedereen nu wel het nut van de stoelendans zal
ingezien hebben.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

43) Verkiezing van een schepen en eedaflegging
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen:

Feitelijke context
Overwegende dat Kristof Mollu vanaf 01/01/2022 het mandaat van burgemeester opneemt in
opvolging van Stefaan Devos;
Gelet op de akte van voordracht van schepenen waarbij Benny Hermans werd aangeduid als
opvolger van Kristof Mollu als schepen;
Overwegende dat Benny Hermans te kennen heeft gegeven zijn mandaat niet te zullen
opnemen en dit bij schrijven van 10.11.2021;
Dat er voor Kristof Mollu geen andere opvolger was aangeduid in de oorspronkelijke akte;
Gelet op de akte van voordracht, opgemaakt overeenkomstig art 49 van het decreet van 22
december 2017 over het lokaal bestuur, waarbij Guy Vandebergh wordt voorgedragen als
schepen en dit met ingang van 01.01.2022.
De algemeen directeur overhandigt die aan de voorzitter van de gemeenteraad.
Overwegende dat de akte tijdig werd ingediend, de kandidaat bezit de Belgische nationaliteit
en de akte voldoet aan de vereiste meerderheidsvoorwaarden;
De schepen worden uitgenodigd om de eed af te leggen in handen van de voorzitter van de
gemeenteraad:
Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.

Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijke voordrachtakte van de
kandidaat-schepen Guy Vandeberg.
Artikel 2. De voorgedragen kandidaat-schepen wordt vanaf 01.01.2022 verkozen verklaard in
de rangorde van zijn voorganger nl.
Naam

Mandaat

Einddatum

Willems Niels

1ste schepen

-

Vandewijngaerden
Griet

2de schepen

-

Guy Vandebergh

3de schepen

-

opvolger

goedgekeurd

Voor burgemeester Stefaan Devos is het zijn laatste gemeenteraad als burgemeester.
Hij ontvangt dankwoorden van de verschillende fracties en van de voorzitter van de
gemeenteraad. Er zijn ook woorden van steun voor de nieuwe burgemeester en de nieuwe
schepen.
Een geëmotioneerde burgemeester krijgt het laatste woord en dankt de raadsleden en de
leden van het managent voor de samenwerking en wenst de nieuwelingen alle succes.

Voor de notulen,
De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Dominique Hayen

Kim Vandepoel

