Provincie VlaamsBrabant

Gemeenteraad
Notulen van donderdag, 26 augustus
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, Guy Vandebergh, Anneleen Schoeters:
Raadsleden;
Dominique Hayen: Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Patrick Vandijck: Raadslid
Koen Veulemans: Raadslid

verontschuldigd

voor

agendapunt

Afwezig:

OPENBARE ZITTING
STANDAARDPUNTEN
SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
De notulen van vorige zitting datum van donderdag, 24 juni 2021 worden goedgekeurd.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

FINANCIËN
2) Lokaal Bestuur Kortenaken - Kennisname stand van zaken uitvoering
meerjarenplan 2020-2025
De Gemeenteraad
Feitelijke context

Conform artikel 263 van het DLB dient er ten minste vóór eind september een
opvolgingsrapportering voorgelegd te worden aan de Raden.

3);

Deze rapportering is alleen bedoeld voor het bestuur en de raadsleden en hoeft dus niet op
de website gepubliceerd te worden. Er dient ook geen digitale rapportering aan ABB bezorgd
te worden.
Dit rapport is opgenomen in bijlage.
Juridisch kader

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22/12/2017.
Besluit 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).
De minimale inhoud wordt vastgelegd in artikel 29 van het BVR BBC van 30 maart 2018 en in
artikel 5 MB BBC 26 juni 2018:


een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;



een overzicht van de laatste stand van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten
en uitgaven voor het lopende jaar (minstens schema J1 en schema T2, cf. art 5 MB
BBC);



in voorkomend geval, de wijziging van de assumpties die gekozen werden bij de
opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan (een wijziging van assumpties
werd reeds geïntegreerd in het aangepaste meerjarenplan);



in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico’s (tevens gedefinieerd in het
aangepaste meerjarenplan).

Financiële aspecten

Niet van toepassing.
BESLUIT

Art. 1. De gemeenteraad neemt kennis van de opvolgrapportering over de periode van 01-012021 t.e.m. 30/06/2021.
kennisname
De financieel directeur licht dit punt toe. De standopgave per 30.06.2021 zegt niet alles; de
cijfers liggen in de lijn van 2020, maar de uitgaven liggen wel lager evenals de investeringen.
Inzake de uitgaven is er een verschil van euro 1 380 000 (minder dan de verwachte 50%). De
financieel directeur licht toe waar dit verschil zit nl. bij de personeelsuitgaven (omwille van de
volledige budgettering van het organogram), maaien van bermen wordt gefactureerd na
30.06.2021, pas op 05/07 werden financiële lasten en aflossingen geboekt, het budget inzake
organisatiebeheersing werd nauwelijks aangewend. Voor het OCMW zijn de leeflonen onder
controle; er zijn wel hogere uitgaven voor asielzoekers en hoge uitgaven voor rusthuisfacturen.
De financieel directeur gaat wat dieper in op de personeelsuitgaven nl. waar er 90,80 VTE
werd
gebudgetteerd,
werd
er
net
geen
80
VTE
gerealiseerd.
Qua ontvangsten hebben we bepaalde dividenden nog niet ontvangen evenals bepaalde
aanvullende financieringslijnen van de Vlaamse overheid. De aanvullende personenbelasting
daarentegen werd al voor 58% ontvangen. Zelf moeten we ook nog wel de aanslagen doen
van een aantal belastingen. Inzake de verhuring van de gemeenschapscentra werd slechts
7% gerealiseerd. Hogere inkomsten zijn er inzake stedenbouwkundige inlichtingen en bij de
BKO.
Qua investeringen werden een aantal zaken al volledig budgettair vastgelegd. De voorziene

lening van 4 mio voor 2021 wordt verschoven. Er zal eerst worden gekeken om investeringen
te
doen
met
eigen
middelen.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
3) Verkoop wegoverschot Helstraat
Betrokkenen
Dossierbeheerder:

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Het bestuur ontving een vraag ivm een wegoverschot gelegen aan de Helstraat (zie plan in
bijlage). De eigenaars zijn bezig met het verkavelen van 2 stukken grond met nr. 0122D &
0126V gelegen aan de Helstraat te Stok. Hierbij is gebleken dat er nog een stukje
'grondoverschot' langs dit stuk ligt dat eigendom is van gemeente Kortenaken. Betreft perceel
126/02 > grond die eerst tot het openbaar domein behoorde en nu is overgegaan naar het
privaat domein van de gemeente – oppervlakte 10ca.
De eigenaars zouden dit willen kopen. Er werd een schattingsverslag aangevraagd. De
schatter bepaalt de waarde van dit perceel op 2 000 euro.
De schattingskosten bedragen 302,50 euro.
Op voorstel van het schepencollege wordt gevraagd om in te stemmen met de verkoop van
deze wegoverschot mits betaling van de schattingsprijs van 2 000 euro, vermeerderd met de
schattingskosten van 302,50 euro.

Juridisch kader

Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad stemt in met verkoop van het perceel wegoverschot gelegen aan de
Helstraat, sectienummer 126/02 met een oppervlakte van 10 ca, mits betaling van de
schattingsprijs van 2 000 euro, vermeerderd met de schattingskosten van 302,50 euro.
Art. 2. Deze beslissing wordt ter kennis gebracht aan de kandidaat-kopers.
Art. 3. Het college wordt gelast met de verdere uitvoering van deze beslissing.
goedgekeurd

Raadslid Patrick Vandijck neemt niet deel aan de bespreking en beraadslaging van dit
agendapunt.
Schepen Willems licht dit punt toe. Er werd een schatting uitgevoerd. Er wordt voorgesteld om
dit perceel te verkopen tegen deze schattingsprijs en betaling van de schattingskosten.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

4) Addendum samenwerkingsovereenkomst
bestrijding corona.

tot

toekenning

subsidie

Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
In de fase van de COVID-19-crisis waarin we ons momenteel bevinden, is nog altijd een
cruciale rol weggelegd voor contactonderzoek en bronopsporing mede door de verspreiding
van besmettelijke varianten (o.a. deltavirus):

Bij contactonderzoek wordt gezocht met wie een besmet iemand nauw contact
heeft gehad. Hier is de snelheid van de contacttracing belangrijk. Het is de bedoeling
om zoveel mogelijk mensen te bereiken die in contact zijn gekomen met besmette
personen. Zij krijgen advies over hoe ze zich kunnen beschermen en welke
maatregelen ze kunnen nemen om anderen te beschermen. Dat vermijdt een
mogelijke (nieuwe) toename van het aantal patiënten.

Bij bronopsporing wordt gezocht van wie de besmette persoon zelf de
besmetting heeft opgelopen. Bronopsporing heeft als voordeel dat heel gericht kan
gezocht worden waar de besmettingen vandaan komen en de lokale besturen als
beleidsmakers heel gericht maatregelen (preventie, sensibilisering, handhaving)
kunnen nemen.
De Vlaamse Regering heeft de contouren voor preventie, sensibilisering, bronopsporing,
quarantaine-coaching en lokaal contactonderzoek door lokale besturen na 31 maart 2021
uitgewerkt, met een bijhorende subsidie.
Wat de aard van de engagementen betreft, kunnen lokale besturen in het kader van het besluit
van de Vlaamse Regering van datum kiezen tussen de volgende opties:
•
Optie 1: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing en
quarantainecoaching
•
Optie 2: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantainecoaching
én aanvullend lokaal contactonderzoek.
Besturen die op basis van het BVR van 13 november geen samenwerkingsovereenkomst
hebben afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid, kunnen vanaf 1 april 2021 een
overeenkomst voor optie 1 (sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching)
afsluiten.
De lokale besturen werken in al deze opdrachten ondersteunend en/of aanvullend op de
werking van de COVID-19-teams binnen de zorgraden alsook op de werking van de centrale
contactcenters.
De gemeenten die inzetten op optie 1 (preventie, sensibilisering, bronopsporing, analyse van
clusters, quarantaine-coaching en aandacht voor kwetsbare personen of groepen) krijgen een

forfaitaire subsidie van 0,125 euro per inwoner per maand voor een periode van 1 april 2021
tot en met 31 augustus 2021.
De gemeente Kortenaken wil, na overleg met alle betrokken diensten, complementair inzetten
op optie 1. Dit werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 januari 2021.
Hiertoe wordt door de gemeente een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met het Vlaams
Agentschap Zorg en Gezondheid. Deze samenwerkingsovereenkomst werd door de
gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 28 januari 2021.
Bij deze samenwerkingsovereenkomst werden volgende documenten als bijlage gevoegd:
Afsprakennota waarin de gemeente, in overleg met de COVID-19-teams
haar
engagementen
die
zij
in
het
kader
van
de
samenwerkingsovereenkomst zal uitvoeren, concreet omschrijft;
De
nodige
verwerkersovereenkomst(en)
zoals
voorzien
op
www.vlaanderenhelpt.be;
De contactlijsten m.h.o. op het aanvragen van de nodige accounts op deze
engagementen te kunnen uitvoeren;
In voorkomend geval, de nodige protocollen zoals voorzien op
www.vlaanderenhelpt.be.
Het opnemen van deze engagementen geschiedt met inachtneming van de bescherming van
de privacy van de burgers, zoals onder meer gewaarborgd door de algemene verordening
gegevensbescherming (AVG).
De gemeente zorgt voor de nodige capaciteit en middelen om dit engagement kwaliteitsvol op
te nemen.
De engagementen die de gemeente opneemt, doen geen afbreuk aan de engagementen die
de gemeente in de bestrijding van de coronapandemie reeds opgenomen worden binnen de
werking van de ELZ. Integendeel, ze zijn bedoeld om deze werking nog te versterken.
Het lokaal bestuur wil ook de volgende maanden deze engagementen opnemen
waardoor ze een addendum dient toe te voegen aan de samenwerkingsovereenkomst
die werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 januari 2021 aangezien
de huidige samenwerkingsovereenkomst loopt tot 31 augustus 2021. Dit addendum
verlengt de inspanningen tot en met 15 oktober 2021.
Juridisch kader
Gelet op artikel 191 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie verankert
het voorzorgsbeginsel in het kader van het beheer van internationale gezondheidscrisissen en
van de actieve voorbereiding van zulke potentiële crisissen. Dit beginsel houdt in dat, wanneer
een ernstig risico hoogstwaarschijnlijk werkelijkheid zal worden, het aan de overheid is om
dringende en voorlopige maatregelen te nemen;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op de oproep van de Vlaamse Regering van 16 oktober 2020, verankerd in het besluit
van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de
lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie
te versterken, aan alle Vlaamse gemeenten om aanvullend en ondersteunend aan de reeds
bestaande initiatieven bijkomende engagementen op te nemen in deze strijd;

Gelet op het besluit van Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie
aan de lokale besturen om de bronopsporing en het contactonderzoek ter bestrijding van de
COVID-19-pandemie te versterken;
Gelet op het besluit van Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot toekenning van een subsidie
aan de lokale besturen om de bronopsporing en het contactonderzoek ter bestrijding van de
COVID-19-pandemie te versterken;
Gelet op de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Zorg en
Gezondheid zoals goedgekeurd in zitting van 28 januari 2021.
Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Vlaamse Regering van 13
november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en
bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken en het besluit van de
Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen
om de bronopsporing en het contactonderzoek ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te
versterken en van het besluit van Vlaamse Regering van 16 juli 2021 tot toekenning van een
subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing en het contactonderzoek ter bestrijding
van de COVID-19-pandemie te versterken.
Art.
2.
De
gemeenteraad
keurt
het
voorgelegde
addendum
bij
de
samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Zorg en Gezondheid goed (verlenging tot en
met 15 oktober).
goedgekeurd
De burgemeester verwijst naar gelijkaardige vorige overeenkomsten. De inhoud is
ongewijzigd; de termijn wordt enkel verlengd tot 15/10/2021.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

5) GKS Kersbeek - aanwending lestijden- en puntenpakket 2021-2022
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Devos

Bevoegd schepen: Stefaan

Feitelijke context
Gelet op de kennisgeving van het Agentschap voor Onderwijsdiensten inhoudende de
personeelsformatie voor het basisonderwijs, met opgave voor de GKS Kersbeek het overzicht
van de lestijden-, uren- en puntenpakket voor het schooljaar 2021-2022;
Overwegende dat aan de scholengemeenschap deze week nog een gewijzigde puntenpakket
werd bezorgd meer bepaald op het vlak van kinder(zorg) en ict.

Dat het puntenpakket voor de school in Kersbeek aldus als volgt wordt:
Lestijden: 29, waarvan
Lestijden: 28
SES-lestijden: 1 (obv anderstaligheid)
Paramedisch personeel: (kinderverzorging): 4
ICT: 2
Administratieve ondersteuning: 12
Stimulus: 0
Zorg: 21 (19 + 2 extra voor het aantal 4-jarige kleuters die voldoen aan het leerlingenkenmerk
thuistaal niet-Nederlands)
Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 30 , 42 en 43;
Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 27,28,33,37,54 en 172
quinquies ;
Gelet op het decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs ,het secundair
onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding van 18 april 2018;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de
personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs.
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 betreffende ICTcoördinatie in het onderwijs.
Gelet op de omzendbrief BaO/2005/09 “Personeelsformatie Scholen in het gewoon
basisonderwijs” van 29 juni 2005.
Gelet op het overleg in de schoolraad van 28 juni 2021.
Gelet op het protocolakkoord van 28 juni 2021.

BESLUIT
Artikel 1. De gemeentelijke kleuterschool zal het lestijdenpakket en de puntenenveloppe voor
het schooljaar 2021-2022 aanwenden als volgt:






29 lestijden (incl SES) voor kleuteronderwijs; er is 1 ambt van een directeur met
een lesopdracht van 10 uren
administratie: 12 punten
ICT: 2 punt
Kinderverzorging: 4 punten
Zorg: 21

goedgekeurd

De burgemeester licht dit punt toe. De toekenning geschiedt op basis van de telling van de
kleuters op 01/02/2021. Deze week kregen we de kennisgeving dat er bijkomende punten
werden toegekend voor zorg en kinderzorg. In deze school is er een groot probleem omdat er
alsmaar minder kleuters zijn. We starten op 01/09 met 11 of 12 kleuters. We voldoen op die
manier nog juist aan het minimum nodig voor de erkenning. In de loop van het schooljaar
zouden er nog kleuters bijkomen. Dit dient opgevolgd te worden.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

6) GKS Kersbeek - vakanties en schoolvrije dagen schooljaar 2021-2022
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Devos

Bevoegd schepen: Stefaan

Feitelijke context
Overwegende dat een voor de gemeentelijke kleuterschool te Kersbeek een besluit dient
getroffen te worden m.b.t. de vakanties en schoolvrije dagen voor het schooljaar 2021-2022;
Gelet op het voorstel van de GKS Kersbeek voor vakanties en schoolvrije dagen voor het
schooljaar 2021-2022
Vrije dagen 1e trimester:
dinsdag 28 september 2021: pedagogische studiedag
Maandag 11 oktober 2021: facultatieve verlofdag (samen met school Hoeleden)
maandag 1 november t/m zondag 7 november 2021: herfstvakantie
maandag 27 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022: kerstvakantie
Vrije dagen 2de trimester:
Woensdag 19 januari 2022: pedagogische studiedag
maandag 7 februari 2022: facultatieve verlofdag (samen met school Hoeleden)
maandag 28 februari t/m zondag 6 maart 2022: krokusvakantie
maandag 4 april t/m maandag 18 april 2022: paasvakantie
Vrije dagen 3de trimester:
donderdag 26 mei 2022: Hemelvaartsdag
vrijdag 27 mei 2022: brugdag
maandag 6 juni 2022: pinkstermaandag

Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 30 , 42 en 43;
Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 27,28,33,37,54 en 172
quinquies ;
Gelet op het decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs ,het secundair
onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding van 18 april 2018;
Gelet op het vakbondsoverleg van 28 juni 2021.
BESLUIT

Artikel 1. De gemeenteraad beslist de vakanties en schoolvrije dagen in de GKS voor
schooljaar 2021-2022 vast te stellen zoals hierboven vermeld.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

7) GKS Kersbeek - goedkeuring schoolreglement 2021-2022 en beginsel van
neutraliteit
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Devos

Bevoegd schepen: Stefaan

Feitelijke context
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21 december 1998
betreffende het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs;
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 21 juni 2017 betreffende samenstelling
ondersteuningsnetwerken in het basis en secundair onderwijs ;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002
betreffende informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende
kostenbeheersing in het basisonderwijs;
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet
opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt;
Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs aan actualisatie toe is;
Dat volgende wijzigingen worden voorgesteld voor het schooljaar 2021-2022 nl.
•
•




Regeling inzake vroeger naar het lager onderwijs
bedrag maximumfactuur (wordt 450 euro ipv 445)
nieuw hoofdstuk 13 inzake ICT-materiaal
lijst infectieziekten die een contactname met het CLB nodig maken
enkele aanpassingen inzake opmaak en lay-out (hernummering van artikelen)

Gelet op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de Steden en
Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap;
Gelet op de beginselverklaring inzake neuraliteit;
Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 30 , 42 en 43;
Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 27,28,33,37,54 en 172
quinquies ;
Gelet op het decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs ,het secundair
onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding van 18 april 2018;
Gelet op het overleg in de schoolraad van 28 juni 2021.
BESLUIT

Artikel 1. De gemeenteraad beslist het gewijzigd schoolreglement van de GKS Kersbeek voor
het schooljaar 2021-2022 goed te keuren. Het vorige schoolreglement komt hierdoor te
vervallen.
Artikel 2. De gemeenteraad beslist de beginselverklaring inzake neutraliteit goed te keuren.
Artikel 3. Het schoolreglement wordt bij elke nieuwe inschrijving van een leerling en nadien bij
elke wijziging ter beschikking gesteld op papier of via een elektronische drager aan de ouders,
die tekenen voor akkoord.
goedgekeurd
De burgemeester meldt dat er een aantal beperkte wijzigingen worden voorgesteld tov de
vorige versie. De wijzigingen zijn in de tekst aangeduid in het rood.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

8) GKS Kersbeek - goedkeuring infobrochure 2021-2022
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Devos

Bevoegd schepen: Stefaan

Feitelijke context
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21 december 1998
betreffende het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs;
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 21 juni 2017 betreffende samenstelling
ondersteuningsnetwerken in het basis en secundair onderwijs ;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002
betreffende informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende
kostenbeheersing in het basisonderwijs;
Overwegende dat de huidige infobrochure aan actualisatie toe is;
Dat volgende wijzigingen worden voorgesteld:
•


Aanpassing scholengemeenschap
Aanpassing leden van de schoolraad

Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 30 , 42 en 43;
Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikelen 27,28,33,37,54 en 172
quinquies ;
Gelet op het decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs ,het secundair
onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding van 18 april 2018;
Gelet op het overleg in de schoolraad van 28 juni 2021.
BESLUIT

Artikel 1. De gemeenteraad beslist de gewijzigde infobrochure voor GKS Kersbeek voor het
schooljaar 2021-2022 goed te keuren.
Artikel 2. De infobrochure wordt bij elke nieuwe inschrijving van een leerling en nadien bij elke
wijziging ter beschikking gesteld op papier of via een elektronische drager aan de ouders, die
tekenen voor akkoord.
goedgekeurd
De burgemeester stelt dat het hier vnl een aanpassing betreft ten gevolge van de uitbreiding
van de scholengemeenschap; daarnaast was er een aanpassing van de leden van de
schoolraad.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

9) Vragen
goedgekeurd
De voorzitter deelt mee dat de volgende gemeenteraad zal doorgaan op 30/09 ipv 23/09
(omdat het dan Kortenaken zomert is).
Raadslid Vandijck verwijst naar een schrijven ivm werken aan de N29. Hij stelt zich de vraag
of er ook werken gaan gebeuren op de N29 op het grondgebied van Glabbeek? Schepen Mollu
deelt mee dat er een GIP is voor rioleringswerken en een fietspadendossier in Glabbeek vanaf
2023 maar de juiste timing is nog niet gekend. Het is alleszins niet aansluitend aan de werken
in Kortenaken. Raadslid Vandijck wijst op problemen bij de dienst Omgeving ingevolge het
bevallingsverlof van de stedenbouwkundig ambtenaar. Schepen Willems repliceert dat er 1
landmeter hem in dat verband heeft gecontacteerd. De dienst is nu inderdaad onderbemand.
Hierdoor is er de laatste weken tegen de uiterste beslissingsdatum gewerkt. Alle dossiers
zullen
wel
binnen
de
beslissingstermijn
kunnen
afgehandeld
worden.
Raadslid Blockx informeert naar de reden van de veelvuldige alcoholcontroles (waar hij op
zich niet tegen is) op de Tiensesteenweg (dit terwijl de burgers al geconfronteerd worden me
de vele omleidingen). De burgemeester deelt mee dat de alcoholcontroles niet door ons zijn
aangevraagd.
Raadslid Vanlaer meldt dat de branddeur achteraan de zaal van de Ransberg niet meer open
kan/mag. Schepen Willems zegt hier niet op de hoogte van te zijn; dit mag alleszins niet. Hij
heeft dit door. Verder meldt raadslid Vanlaer dat de koeling van de koelcel tegen de grond
staat. Schepen Willems kent de reden hiervoor niet. Dit werd zo geplaatst door de installateur.
Dit
zal
alleszins
bekeken
worden.
Raadslid Geysenbergs informeert naar de stickers voor aanduiding einde zone 50. Schepen
Mollu meldt dat deze er zijn en dat ook al een deel werd geplaatst.
Raadslid Geysenbergs meldt dat de inwoners van de Bauwelstraat vragen om in de
Hanenstraat en de Strostraat dringend de bermen te laten maaien en de bezemwagen te laten
passeren voor de kiezel. Schepen Mollu meldt dat de bezemwagen 3 keer per week rijdt in de
Hanenstraat. Schepen Vandewijngaerden deelt mee dat er morgen verder zal gemaaid
worden. De schepen erkent de problematiek inzake het maaien van de bermen en verwijst
naar het PV van ingebrekestelling. De uitvoering is rampzalig. Raadslid Alles wijst ook op het

maaisel dat blijft liggen aan De Hoef. Schepen Vandewijngaerden bevestigt dat de beloftes
(schriftelijk
en
mondeling)
niet
worden
nagekomen.
Raadslid Geysenbergs meldt dat de notulen van het college van 16/8 niet volledig gepubliceerd
werden.
Daarom
zijn
er
hieromtrent
een
aantal
vragen:
1.
leveren van dranken: werd de procedure gestopt? Schepen Willems licht toe dat er
werd onderhandeld met de enige inschrijver. Maandag 23/8 werd er gegund aan de enige
indiener,
dranken
Minnart.
2.
Camera in de loods: welke loods betreft dit? Schepen Mollu meldt dat dit gaat over de
loods
in
de
Heerstraat.
3.
Aankoop camera voor sluikstorten: gaat dit gebeuren of niet? Schepen
Vandewijngaerden meldt dat deze aankoop niet werd goedgekeurd. We gaan eerst subsidie
aanvragen bij OVAM en dan het nodige budget voorzien volgend jaar.
Raadslid Geysenbergs informeert naar de dossiers van de Torendraaier en het
woonuitbreidingsgebied. Schepen Willems meldt dat in beide dossiers een beroep hangende
is. Na de beslissing van de provincie kan de beroep indiener wel nog naar de Raad voor
Vergunningsbetwistingen
gaan.
Raadslid Veronique Hermans wijst nogmaals naar de staat van de weg in de Molenbergstraat.
Schepen Mollu meldt dat aan de bewoners is gevraagd om de matten nog te leggen. Als het
WUG er komt, moeten we bekijken om heel dit punt op te lossen.
Raadslid Vlayen informeert naar de verhuis van de BKO. Schepen Willems bevestigt de
verhuis naar 2 oude lokalen in de school (dus niet naar het klooster). Er loopt een
subsidieaanvraag voor de verbouwing van het klooster. Dit loopt intern via de school. Wij
worden wel op de hoogte gehouden van het verloop. Als ze de voorgevel laten staan, kan het
gebouw op dezelfde lijn blijven staan; bij afbraak moet er achteruit gebouwd worden. Op het
vlak van de BTW speelt de keuze tussen deze 2 opties geen rol.
Raadslid Vlayen wijst op de problematiek van de wateroverlast bij de herinrichting van het
kruispunt Klipgaardestraat-Tiensesteenweg. Schepen Mollu repliceert dat het probleem
gekend is en al diverse keren werd besproken met de betrokken partijen. Volgende week gaat
men de nodige werken uitvoeren. Op het grondgebied Kortenaken zal men het niet gescheiden
stelsel terug naar de Begijnenbeek leiden. Het overstort was nog niet actief; dat zal eind
september klaar zijn. Op het grondgebied Bekkevoort gaat men een extra straatkolk bijsteken.
Op lange termijn zou er een bufferbekken gecreëerd worden. Ieders aandeel moet nog
bepaald worden (grootste aandeel zit bij AWV). Raadslid Blockx informeert of de weg werd
afgekeurd. Schepen Mollu zegt dat dit niet het geval is. Zoals gebruikelijk werden er
opmerkingen geformuleerd omtrent bepaalde onderdelen, maar de nodige aanpassingen zijn
gebeurd. De voorziene werken zullen geen invloed hebben op de mobiliteit. Het kruispunt moet
open blijven.
Raadslid Francen wijst er op dat op de kruising Neerlintersesteenweg–Hoeledensebaan bij de
overstromingen een ijzeren plaat omhoog is gekomen. Hij stelt zich de vraag of de slikkers
verstopt zijn. Schepen Mollu meldt dat de kolken/slikkers zullen nagekeken worden. Longin
komt sowieso de slikkers 2 keer per jaar open maken. Raadslid Francen stelt voor om nu best
allemaal eens te doen. Schepen Mollu laat de Helstraat nu al nakijken.
Raadslid Francen meldt dat in de media het verhaal de ronde deed dat het Webbekomsbroek
niet werd open gezet omdat er een vogel aan het broeden is. De burgemeester bevestigt dat

er hier discussie over is geweest. VMM heeft dit echter tegengesproken. Het
Webbekomsbroek was wel volledig gevuld. Raadslid Francen stelt zich de vraag of de bekkens
niet eerder open gezet moeten worden. Schepen Mollu vestigt er de aandacht op dat dit kan
leiden tot een verschuiving van het probleem nl als Hoeleden vol staat, kan alles wat
stroomopwaarts staat, ook niet meer weg. De burgemeester meldt dat bij deze uitzonderlijke
omstandigheden in Kortenaken slechts 2 huizen rechtstreeks water hebben binnen gekregen.
Raadslid Veronique Hermans stelt de vraag of aan het speeltuintje aan het Kleinveld de
voorkant dicht kan gemaakt worden (langs de Mounstraat). Er bestaat nu het risico dat
spelende kinderen de straat oplopen langs die kant, terwijl daar het meeste doorgaand verkeer
is. Schepen Vandewijngaerden repliceert dat dit zal bekeken worden.
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