Provincie VlaamsBrabant

Gemeenteraad
Notulen van donderdag, 27 mei 2021

Aanwezigen:

Kim Vandepoel:
Voorzitter;
Stefaan Devos:
Burgemeester;
Niels Willems,
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,
Veronique Hermans,
Koen Veulemans,
Guy Vandebergh,
Anneleen Schoeters:
Raadsleden;
Dominique Hayen: Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Griet Vandewijngaerden:
Glenn Blockx: Raadslid

Schepen;

Afwezig:

OPENBARE ZITTING
STANDAARDPUNTEN
SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
De notulen van vorige zitting datum van donderdag, 22 april 2021 worden goedgekeurd.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

FINANCIËN
2) Goedkeuring NBB - jaarrekening AGB 2020, verslag van de Raad van Bestuur
en de resultaatsbestemming; kwijting van de bestuurders
De gemeenteraad
Feitelijke context

Het AGB Kortenaken beheert de sporthal en cafetaria (conform de beheersovereenkomst met
gemeente Kortenaken). Volgens art.92 van het Wetboek van Vennootschappen is het de
gemeenteraad die als algemene vergadering fungeert en dus de (vastgestelde) jaarrekening
moet goedkeuren.

In het ontwerp van de jaarrekening 2020, kunnen volgende resultaten voor het AGB
Kortenaken gepresenteerd worden:
Het verlies over boekjaar 2020 bedraagt 11.552,94 EUR. Samen met de overgedragen winst
van 2019 (66.572,91 EUR) komen we op een “Te bestemmen winst” eind 2020 van 55.019,97
EUR.

Wij verzoeken U dan de jaarrekening, zoals ze U voorgelegd
resultaatsbestemming, zoals hier voorgesteld, te willen goedkeuren.

werd,

en

de

Wij verzoeken de gemeenteraad, na goedkeuring van de rekening, kwijting te verlenen aan de
bestuurders.
Er is vanaf boekjaar 2018 geen commissaris-bedrijfsrevisor meer aangesteld.
In bijlage wordt de jaarrekening 2020 conform NBB opgenomen evenals het verslag van de
Raad van Bestuur over boekjaar 2020.
Juridisch kader

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22/12/2017.
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Volgens dat wetboek behoort de
goedkeuring van die jaarrekening tot de bevoegdheid van de algemene vergadering. Bij een
AGB vormt de gemeenteraad de algemene vergadering.
Na de goedkeuring van de rekeningen beslist de gemeenteraad over de kwijting aan de
bestuurders (artikel 235, §4 van het DLB).
Gelet op de statuten van het AGB Kortenaken, zoals goedgekeurd op de Gemeenteraad van
10/09/2013.
Financiële aspecten

Beschikbaar budget: cf. toelichting

BESLUIT

Art. 1. De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur over
boekjaar 2020.
Art. 2. De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2020 conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen goed.
Art. 3. De gemeenteraad keurt het voorstel van resultaatsbestemming goed.
Art. 4. De gemeenteraad verleent kwijting aan de bestuurders.
Art. 5. De gemeenteraad geeft opdracht om de jaarrekening neer te leggen bij de
Balanscentrale van de Nationale Bank van België.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
3) 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.

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 maart 2021. Dit addendum
verlengt de inspanningen tot en met 31 augustus 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 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.
Art.
2.
De
gemeenteraad
keurt
het
voorgelegde
addendum
samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Zorg en Gezondheid goed.

bij

de

goedgekeurd
De burgemeester licht toe dat deze overeenkomst reeds eerder eens werd voorgelegd; de
termijn wordt nu verlengd tot 31.08.2021. De keuze van Kortenaken is optie 1; wij ontvangen
ongeveer
900
à
1
000
euro
per
maand.
Raadslid Vandijck deelt mee dat dit vermoedelijk nog zal verlengd worden.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

4) Tarieven gemeentelijke zalen: beoordeling 2de jaarhelft ingevolge corona
Feitelijke context
Overwegende dat de coronamaatregelen zich in 2021 ook nog laten gelden, wat een
aanzienlijke impact heeft op de werking van de verenigingen;
Overwegende dat voor de 1ste jaarhelft van 2021 voor de tarieven een halvering van de
huurprijs werd toegestaan voor de gemeentelijke zalen;

Dat het wenselijk is dit aan te houden tot 31.12.2021.
Juridisch kader

Financiële aspecten

BESLUIT
Art. 1.

De gemeenteraad beslist om de huurtarieven voor de gemeentelijke zalen voor
verenigingen van 01.07.2021 – 31.12.2021 te halveren.

goedgekeurd
De voorzitter licht toe dat er - net zoals bij de sporthal - ook een voorstel wordt gedaan voor
halvering van de tarieven van de gemeentelijke zalen en dit voor de verenigingen.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

5) Belasting op masten en pylonen 2021-2025
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Artikel 7 ‘aangifteplicht’ wordt geherformuleerd zodat er geen twijfel bestaat dat de financiële
dienst een voorstel van aangifte zal versturen aan de belastingplichtige en geen
aangifteformulier dat door de belastingplichtige volledig moet worden ingevuld.
Artikel 8 ‘procedure van aanslag van ambtswege’ wordt geherformuleerd zodat de gevallen
waarin er een ambtshalve vestiging zal gebeuren, na een aangetekende motivering door het
college van burgemeester en schepenen, duidelijker worden omschreven en geen ruimte laat
voor interpretatie.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, met latere wijzigingen;
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist akkoord te gaan met het belastingreglement op masten en
pylonen 2021-2025 zoals opgenomen in bijlage.
Artikel 2. De bijlage maakt integraal deel uit van de beslissing.
goedgekeurd
De burgemeester licht toe dat alle belastingreglementen onder de loep worden genomen.
Inhoudelijk verandert aan dit reglement niets; enkel de aangifte wordt duidelijker omschreven.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

VRIJE TIJD/FEESTELIJKHEDEN/VERORDENINGEN

6) Retributiereglement

Plankenkoorts

2021

Betrokkenen
Dossierbeheerder: Liesbeth Andries

Bevoegd schepen: Griet Vandewijngaerden

Feitelijke context
Het Retributiereglement van Plankenkoorts werd aangepast naar aanleiding van de huidige
Corona maatregelen en wordt opnieuw ingediend ter goedkeuring.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist het gewijzigde Retributiereglement van Plankenkoorts
2021 goed te keuren dit n.a.v. de gedeeltelijke wijziging aan de programmatie.
goedgekeurd
Schepen Mollu licht dit punt toe. Dit reglement wordt voorgelegd omwille van gewijzigde data
van activiteiten en geplande activiteiten van het najaar.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
7) Aanstellen vertegenwoordiger intergemeentelijke samenwerking STORZO
VZW. Algemene vergadering.
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Feitelijke context
Storzo (Scholing, Tewerkstelling en Ontwikkeling in de Regio Zoutleeuw en Omgeving) is een
dienstverlenende vzw die ontstaan is door nauwe samenwerking van de gemeenten Linter,
Kortenaken, Geetbets en de stad Zoutleeuw. Met als doel:






Lokale noden beter kunnen bestuderen en opvangen
Lokale initiatieven stimuleren en coördineren
Regionale tewerkstelling verhogen
Scholing, vorming en opleiding organiseren
Als gesprekspartner fungeren voor sociale en sociaal-culturele materies

In toepassing van art.18 van de statuten werd de raad van bestuur van de vzw Storzo
herkozen worden tijdens de algemene vergadering van 20.03.2019;
Indien de gemeente zich wil laten vertegenwoordigen in de algemene vergadering dient zij dit
ter kennis te brengen van Storzo VZW.
Voor N-VA zetelde in deze vergadering Herman Casteur;
Overwegende dat betrokkene zich wil laten vervangen door Caroline Torbeyns.

Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming via mail aan de algemeen
directeur, gelet op de geldende coronamaatregelen.
Er werden 17 stemmen uitgebracht, waarvan;
17 ja
… neen

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist voor te dragen voor de algemene vergadering van
STORZO vzw voor de N-VA: Caroline Torbeyns (dit in vervanging van Casteur Herman).
Artikel 2. Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan STORZO vzw, Tiensestraat 39,
Zoutleeuw
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

8) Aanstellen vertegenwoordiger Diest Uitbreiding. Algemene vergadering.
Raad van Bestuur (raadgevende stem).
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Feitelijke context
Gelet op de werking van de sociale huisvestingsmaatschappij Diest Uitbreiding;
Overwegende dat Kortenaken een afgevaardigde had ik de raad van bestuur, te weten George
Struys; betrokkene zetelde in de raad van bestuur met raadgevende stem;
Overwegende dat betrokkene zijn mandaat ter beschikking wil stellen en zich wil laten
vervangen door Caroline Torbeyns;
Overwegende dat er werd overgegaan tot geheime stemming via mail aan de algemeen
directeur, gelet op de geldende coronamaatregelen.
Er werden 17 stemmen uitgebracht, waarvan;
17 ja
… neen
Juridisch kader
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22.12.2017 en de latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist mevrouw Caroline Torbeyns aan te duiden als
afgevaardigde in de raad van bestuur van Diest Uitbreiding, zonder de titel van bestuurder,
maar met raadgevende stem en dit voor de resterende periode van de huidige legislatuur.
Artikel 2. Hiervan wordt kennis gegeven aan Diest Uitbreiding cvba, Bergveld 29 te Diest.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

9) Mandateren vertegenwoordiger intercommunale Igo Leuven vergadering 25.06.2021.

algemene

Feitelijke context
Gelet op het decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur;
Overwegende dat de gemeente Kortenaken besliste akkoord te gaan met de oprichting van
en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO.
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO op 10 maart 2004, die als
rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven.
Gelet op de agenda van de algemene vergadering van 25.06.2021 van de intergemeentelijke
vereniging “IGO”, die de volgende punten omvat:
1. Goedkeuring verslag 11-12-2020
2. Goedkeuring jaarrekening 2020 (inclusief verlenen kwijting aan bestuurders en
commissaris-revisor)
3. Goedkeuring rapportage kostendelende vereniging IGO div
4. Goedkeuring jaarverslag 2020
5. Aanstelling nieuwe bestuurder cluster Herent-Kortenberg voor de periode april 2022 –
maart 2025  Thomas Malisart (gemeente Kortenberg) ter vervanging van Adelia
Vandeven die ontslag nam uit de gemeenteraad van Kortenberg.per 01.01.2021
6. Aanstelling nieuw lid van het algemeen comité  Anja Peeten ipv Herman Theys
(gemeente Holsbeek)
Overwegende dat
vertegenwoordiger;

voor

de

gemeente

Anneleen

Schoeters

werd

aangeduid

als

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).

BESLUIT

Artikel 1.
De agenda van de algemene vergadering van 25 juni
intergemeentelijke vereniging IGO wordt goedgekeurd.

2021 van de

Artikel 2. Beslist om mevrouw Anneleen Schoeters, , gemeenteraadslid af te vaardigen voor
de statutaire algemene vergadering van 25 juni 2021. Mevrouw Schoeters krijgt het
mandaat de agendapunten van de algemene vergadering goed te keuren.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

10) Mandateren vertegenwoordiger algemene vergadering ERSV 23.06.2021
Feitelijke context



Op 30 maart 2021 hield ERSV Vlaams-Brabant vzw een buitengewone algemene
vergadering.
Uitnodiging van Ann Schevenels, voorzitter ERSV Vlaams-Brabant vzw, van 23
april 2021 voor een nieuwe buitengewone algemene vergadering van ERSV
Vlaams-Brabant vzw op 23 juni 2021.

De algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant vzw besliste op 30 maart 2021 om
de vzw te ontbinden en om een college van vereffenaars aan te duiden.
Omdat er twijfels zijn gerezen over de gevolgde procedure bij de buitengewone
algemene vergadering van 30 maart 2021 en de conformiteit met het decreet lokaal
bestuur en meer bepaald artikel 41 (dat de bevoegdheid tot het oprichten van en het
toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of
vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen bij
de gemeenteraad legt), zal er opnieuw een buitengewone algemene vergadering worden
georganiseerd op 23 juni 2021.
Op de buitengewone algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant vzw van 23 juni
2021 staan de volgende agendapunten:
o 1. Verslag algemene vergadering 29 april 2020
o 2. Jaarverslag 2020
o 3. Resultatenrekeningen en balans 2020
o 4. Kwijting aan de bestuurders
o 5. Ontbindingsbesluit incluis aanduiding van een vereffenaar en bestemming
eventuele restmiddelen
o 6. Varia
Omwille van het stopzetten van de ESF-projecten ‘versterkt streekbeleid’ en bij gebrek
aan een andere Vlaamse maatregel betreffende sociaaleconomische streekontwikkeling
en bijhorende middelen, is het decreet van 4 mei 2004 betreffende het statuut, de
werking, de taken en bevoegdheden van de erkende regionale samenwerkingsverbanden,
de sociaaleconomische raden van de regio en de regionaal sociaaleconomische
overlegcomités niet langer toepasbaar en wordt het onmogelijk om het doel, de taken en
de opdrachten van ERSV Vlaams-Brabant vzw zoals bepaald in de statuten te realiseren.
De algemene vergadering moet in aanwezigheid/deelname van minstens vier vijfden van
de leden, alsmede van tenminste één lid van de drie fracties (vakbonden / werkgevers /
lokale besturen) en in consensus beslissen om de vzw te ontbinden.
Er wordt voorgesteld om het college van vereffenaars als volgt samen te stellen:
• Steven Marchand (vakbonden)
• Elke Tielemans (werkgeversorganisaties)
• Boudewijn Herbots (lokale besturen).
Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat zij optreden en beslissen als één college.

De vereffenaar moet het actief te gelde maken en het passief aanzuiveren. Hierbij
moeten zowel de belangen van de vzw als deze van de schuldeisers in rekening worden
gehouden. In dit geval zal de vereffening mogelijks pas kunnen gebeuren als de
vooropzeg van alle personeelsleden definitief is afgelopen, in het voorjaar 2022.
Conform de statuten van de vzw worden eventuele restmiddelen na aanzuivering van de
passiva en beëindiging van alle lopende verplichtingen bestemd ten voordele van een
instantie of een instelling die niet tot de vereniging behoort of in de schoot ervan
functioneert, en die zich er schriftelijk toe verbindt deze middelen op basis van nietcommerciële doelstellingen of overwegingen te bestemmen voor socio-economische
streekontwikkeling.
De beschikbare middelen laten toe om de voorziene schulden nog te betalen, ervan
uitgaande dat die cijfers de definitieve zijn en er in 2021 geen bijkomende kosten meer
zijn gemaakt.

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).

•

•

•

•

Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur
Onder voorbehoud van andere wettelijke of decretale bepalingen, beschikt de
gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid.
Artikel 41, 2e lid, 4° van het decreet lokaal bestuur
De bevoegdheid tot het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het
beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in
agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen, kan niet aan het
college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd.
Artikel 32 van de statuten van ERSV Vlaams-Brabant vzw (goedgekeurd op 8
december 2004)
In overeenstemming met de decretale verplichting, kan de algemene vergadering
de Vereniging ontbinden bij consensus van de algemene vergadering waarop
minstens vier vijfden van de leden, alsmede van tenminste één lid van de fractie
van de werkgevers/de fractie van de werknemers/ de fractie van de lokale
besturen.
De algemene vergadering stelt de vereffenaar of een college van meerdere
vereffenaars aan en bepaalt de bestemming die aan het netto-actief van het
vermogen van de Vereniging zal worden gegeven conform het bepaalde in artikel
33.
De algemene vergadering bepaalt tevens de bevoegdheid van de vereffenaar of
vereffenaars, alsmede de vereffeningsvoorwaarden.
Artikel 33 van de statuten van ERSV Vlaams-Brabant vzw (goedgekeurd op 8
december 2004)
Indien de Vereniging wordt ontbonden, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk, wordt
na vereffening, het netto-actief bestemd ten voordele van een instantie of een
instelling die niet tot de Vereniging behoort of in de schoot ervan functioneert, en
die zich er schriftelijk toe verbindt deze middelen op basis van niet-commerciële
doelstellingen of overwegingen te bestemmen voor socio-economische
streekontwikkeling.
De algemene vergadering die tot de ontbinding besluit, zal aanduiden aan welke
vereniging het vereffeningssaldo wordt overgedragen.
Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen van 23 maart 2019

Op de algemene vergadering worden ook één of méér vereffenaars aangesteld en
hun opdracht samen met eventuele voorwaarden bepaald. De vereffenaar(s)
moet(en) het actief te gelde maken en het passief aanzuiveren. Hierbij moeten ze
zowel met de belangen van de vzw als met deze van de schuldeisers rekening
houden.

BESLUIT
Artikel 1:
De gemeenteraad gaat akkoord met de ontbinding van de vzw ERSV Vlaams-Brabant,
waarvan de gemeente Kortenaken lid is.
Artikel 2:
De gemeenteraad mandateert de vertegenwoordiger van de gemeente Kortenaken om
het ontbindingsbesluit op de buitengewone algemene vergadering van ERSV VlaamsBrabant van 23 juni 2021, incl. de aanduiding van een vereffenaar en de bestemming
van eventuele restmiddelen, goed te keuren.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

11) Mandateren vertegenwoordiger intercommunale Hofheide - algemene
vergadering 23.06.2021.
Feitelijke context
Gelet op de uitnodiging van Hofheide voor de algemene vergadering van 23 juni 2021;
Gelet op de agenda van deze vergadering, nl.
1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van
16/12//2020
2. Bevestiging van het mandaat van de bedrijfsrevisor
3. Vaststelling jaarrekening en jaarverslag 2020
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
5. Werking van het crematorium
6. Varia
Overwegende dat in zitting van 21.02.2019 de heer Stefaan Devos, burgemeester, wonende
te Heidestraat 35A te 3470 Kortenaken aangeduid werd als vertegenwoordiger en Kristof
Mollu, schepen als plaatsvervangende vertegenwoordiger op de (Buitengewone) Algemene
Vergaderingen van Hofheide ;
Juridisch kader
Gelet op de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en de bepalingen
van het decreet van 1 juli 1987 betreffende de werkwijze van, de controle op en de vaststelling
van het ambtsgebied van de intercommunale;
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking;
Gelet op de akte van oprichting van de intercommunale Hofheide;
Gelet op de deelname van de gemeente bij de intercommunale Hofheide;

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op de gecoördineerde statuten van Hofheide;
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad stelt het mandaat van de (plaatsvervangende) vertegenwoordiger
inzake de agenda
van de algemene vergadering van 23.06.2021 van Hofheide als volgt
vast:
-

Goedkeuring van alle agendapunten van de algemene vergadering

Artikel.2 .Deze beslissing te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift over te
maken aan Hofheide en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger.
Arikel.3. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van deze
beslissing.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

12) Mandateren vertegenwoordiger De Watergroep - algemene vergadering
11.06.2021
Feitelijke context
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging De Watergroep;
Gelet op het feit dat de gemeente per mail van 10 mei 2021 werd opgeroepen om deel te
nemen aan de algemene vergadering van De Watergroep die op 11 juni 2021 digitaal plaats
heeft;
Gelet op de documentatie aan de gemeente per mail van 10 mei 2021 overgemaakt werd;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald
wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene
vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid
kunnen worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024;
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de
statutaire en buitengewone algemene vergadering van De Watergroep dd. 11 juni 2021:

Statutaire algemene vergadering
1. Jaarverslag 2020 van de raad van bestuur
2. Verslag van het college van commissarissen over de jaarrekening 2020
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2020
4. Kwijting aan de bestuurders
5. Kwijting aan de commissaris

Buitengewone algemene vergadering
Statutenwijziging
Artikel 2. De gemeenteraad beslist de heer Guy Vandebergh, gemeenteraadslid,
vertegenwoordiger op de algemene vergadering van De Watergroep die op 11 juni
2021 plaats vindt, het mandaat te geven
als volgt: goedkeuring van de
agendapunten.
Artikel 3. De gemeenteraad beslist de heer Niels Willems, schepen, plaatsvervangend
vertegenwoordiger op de algemene vergadering van De Watergroep die 11 juni 2021
plaats vindt, het mandaat te geven als volgt: goedkeuring van de agendapunten.
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging De Watergroep.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

13) Mandateren vertegenwoordiger Algemene Vergadering van Cipal dv op
24.06.2021.
Feitelijke context
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de dienstverlenende vereniging Cipal
(“Cipal ”);
Gelet op de statuten van Cipal;
Gelet op de oproeping van 7 mei 2020 tot de digitale algemene vergadering van Cipal van 24
juni 2021 met de volgende agendapunten:
1.
2.
3.
4.

Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s)
Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020
Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020,
afgesloten op 31 december 2020
Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2020

5.
6.
7.
8.

Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar
2020, afgesloten op 31 december 2020
Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor
de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2020
Vaststelling van wijziging van vaste vertegenwoordiger commissaris
Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Gelet op de toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering;
Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te
weigeren;
Overwegende dat Michel Vander Velpen door de gemeenteraad werd aangesteld als
afgevaardigde in de vergaderingen van Cipal, met als plaatsvervanger Stefaan Devos,
burgemeester;
Na beraadslaging;

Juridisch kader
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (“DLB”) en in het bijzonder op art.
40 inzake de bevoegdheid van de gemeenteraad;
Gelet op titel 3 van het DLB inzake de intergemeentelijke samenwerking en in het bijzonder
op art. 432, derde lid dat bepaalt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger
dient herhaald te worden voor elke algemene vergadering;

BESLUIT
Artikel 1. Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de
agendapunten van de algemene vergadering van Cipal van 24 juni 2021, zoals overgemaakt
per aangetekende brief en e-mail goedgekeurd.
Artikel 2. De gemeentelijke (plaatsvervangende) vertegenwoordiger wordt gemandateerd om
op de algemene vergadering van Cipal van 24 juni 2021 te handelen en te beslissen conform
dit besluit. Indien deze algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien
deze algemene vergadering om welke reden dan ook zou worden verdaagd, dan blijft de
gemeentelijke (plaatsvervangende) vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan
elke volgende vergadering met dezelfde agenda.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit
besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan Cipal.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

14) Vragen.
goedgekeurd
Raadslid Geysenbergs vraagt om de werkmannen te laten kijken naar de verkeersborden; vnl.
de borden einde zone 50. Schepen Mollu deelt mee dat dit eind 2019 al eens is gebeurd, maar
het
is
wenselijk
dit
nog
eens
te
herhalen.
Raadslid Geysenbergs vraagt of het bestuur op de hoogte is van een rondgang op de

Tiensestraat voor het plaatsen van 2 windmolens. De burgemeester deelt mee dat hier nog
geen vraag over binnen gekomen is. Windvision zou de betrokken maatschappij zijn. Voor de
plaatsing hiervan is alleszins een vergunning nodig. De burgemeester zal de firma contacteren
op
wiens
grond
de
installatie
mogelijkerwijze
zou
komen.
Raadslid Alles vraagt naar de frituur in Hoeleden: is hier al enige reactie gekomen? De
burgemeester deelt mee dat hier nog geen antwoord ontvangen werd. Hier zal een rappel
worden
gestuurd.
Raadslid Alles vraagt of er een septische put is aan de pastorie van de Ransberg; schepen
Willems deelt mee dat die er niet is. Quid met de mazouttank: staat die op grond van de
gemeente? Dit is het geval. Deze tank zal desgevallend onbruikbaar gemaakt moeten worden.
Raadslid Alles informeert ook nog naar de doorgang. De algemeen directeur deelt mee dat er
geen erfdienstbaarheid is voorzien in de ontwerpakte. De uitweg wordt de facto wel al 28 jaar
gebruikt.
Raadslid Vanlaer informeert naar de snelheidsbeperking aan het rond punt te Kortenaken.
Schepen Mollu deelt mee dat dit werd ingesteld op verzoek van de wijkpolitie; dit werd zo ook
opgenomen in de verordening. Richting Baaistraat en de Tiensestraat is de noodzaak hiervoor
inderdaad niet duidelijk. Schepen Mollu informeert nog eens bij de politie.
Raadslid Francen informeert naar de eerste maaibeurt. Schepen Mollu deelt mee dat ze
gestart zijn met het afrijden rond de palen (De Winning); nadien komt de firma voor het maaien
van het gras. Raadslid Francen stelt dat dit laat is. Schepen Mollu repliceert dat het
bermdecreet voorziet dat je pas mag maaien vanaf 15 juni, tenzij om veiligheidsredenen (dan
kan het vanaf 15 mei). Men is nu alleszins gestart. De firma heeft haar standplaats in Glabbeek
en
is
dus
snel
ter
plaatse.
Raadslid Francen vraagt naar het gras onder de hagen. Schepen Mollu deelt mee dat ze hier
volgende week mee gaan starten en de week nadien volgen de hagen.

Voor de notulen,
De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Dominique Hayen

Kim Vandepoel

