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Afwezig:

OPENBARE ZITTING
STANDAARDPUNTEN
SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
De notulen van vorige zitting datum van donderdag, 30 september 2021 worden goedgekeurd.
goedgekeurd
Stemresultaat: 14 stemmen voor (Kim Vandepoel, Stefaan Devos, Niels Willems,
Kristof Mollu, Michel Vander Velpen, André Alles, Paul Francen, Betty Geysenbergs,
Patrick Vlayen, Benny Hermans, Laura Schurmans, Veronique Hermans, Koen Veulemans,
Guy Vandebergh), 2 stemmen onthouding (Patrick Vandijck, Josette Vanlaer)

FINANCIËN
2) Aktename BW 2021/2, Budget 2022 en goedkeuring AMJP 2020-2025
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.
niet goedgekeurd
Dit punt wordt afgevoerd naar de raad van december omwille van onduidelijkheid over de te
beoordelen ontwerpnotulen.

Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
3) Kennisneming beslissing Gouverneur d.d. 08/10/2021 betreffende de
goedkeuring v/d jaarrekening 2020 van Lokaal Bestuur Kortenaken
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils
Devos

Bevoegd

schepen:

Stefaan

Feitelijke context
Goedkeuring van de jaarrekening 2020 van Lokaal Bestuur Kortenaken (Gemeente en OCMW
Kortenaken) door het Besluit van de Gouverneur in bijlage.
Het nazicht van dit beleidsrapport heeft niet geleid tot formele opmerkingen, maar wel tot
enkele technische bemerkingen.
Het wegwerken van deze bemerkingen strekt tot aanbeveling en zal de kwaliteit van de
beleidsrapporten ongetwijfeld verder verhogen.
Deze bemerkingen zullen worden opgevolgd bij de volgende beleidsrapporten.
Juridisch kader
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en in het bijzonder de artikelen
260 tot en met 262.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus
van de lokale en de provinciale besturen, en in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 26.
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van
de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen, en in het bijzonder de
artikelen 2 tot en met 4.
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant dd. 08 oktober 2021 waarbij de jaarrekening van Gemeente en OCMW
Kortenaken van 2020 definitief wordt goedgekeurd zonder wijzigingen.
kennisname
De burgemeester deelt mee dat de gouverneur de jaarrekening heeft goedgekeurd. De raad
kan hier kennis van nemen. Er waren enkel technische opmerkingen.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

FINANCIËN
4) Besluit gouverneur goedkeuring jaarrekening AGB 2020 + kwijting
bestuurders
Feitelijke context

De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Kortenaken van de gemeente
Kortenaken heeft op 27 mei 2021 de jaarrekening over het financiële boekjaar 2020
vastgesteld met de volgende saldi:






budgettair resultaat boekjaar: -21.793 EUR
gecumuleerd budgettair resultaat boekjaar: 57.292 EUR
beschikbaar budgettair resultaat: 57.292 EUR
balanstotaal: 3.540.745 EUR
tekort van het boekjaar: 11.553 EUR

De jaarrekening werd gepubliceerd op de webtoepassing van de gemeente. Het autonoom
gemeentebedrijf bracht de toezichthoudende overheid op de hoogte van deze publicatie op 31
mei 2021 en bezorgde de digitale rapportering op 31 mei 2021.
Juridisch kader
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en in het bijzonder de artikelen
241, 243 en 260 tot en met 262.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus
van de lokale en de provinciale besturen, en in het bijzonder de artikelen 17 tot en met 26.
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere
voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van
de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen, en in het bijzonder de
artikelen 2 tot en met 4.
Financiële aspecten

BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad neemt kennis van het Besluit van de gouverneur
Art. 2. De gemeenteraad verleent kwijting aan de bestuurders van het AGB inzake het
financieel boekjaar 2020.
kennisname
De burgemeester verwijst hiervoor naar het punt van de zitting van vandaag op de agenda van
de Raad van Bestuur van het AGB.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
5) Jaar- en financieel verslag 2020 van Hartje Hageland
Betrokkenen
Dossierbeheerder:

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
De stuurgroep van de interlokale vereniging ‘Hartje Hageland Oost’ keurde in de zitting van 4
maart 2021 het jaarverslag 2020 van goed.

Het beheerscomité van de interlokale vereniging ‘Hartje Hageland’ keurde in de zitting van 1
juli 2021 het financieel verslag 2020 goed.
Het jaarverslag beschrijft de gerealiseerde activiteiten zoals opgenomen in het subsidiedossier
van Wonen Vlaanderen en de het subsidiedossier van de provincie Vlaams Brabant. Het
financieel verslag geeft een overzicht op de inkomsten en uitgaven van het project.
Conform de statuten van de intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘Hartje Hageland Oost’
dient de gemeenteraad het jaarverslag 2020 met bijhorend financieel verslag 2020 goed te
keuren.
Op 30 april 2020 heeft Wonen Vlaanderen de basisactiviteiten en aanvullende activiteiten
positief geëvalueerd. De vooropgestelde doelstellingen werden uitgevoerd. Dit betekent dat zij
de voorziene subsidiebedrag volledig gaan uitbetalen. De provincie heeft de vooropgestelde
doelstellingen ook positief geëvalueerd.
In 2020 bedroegen de ontvangsten meer dan de uitgaven. Een deel van de activiteiten werden
afgeschaft of anders georganiseerd waardoor er minder uitgaven hebben plaatsgevonden. Het
jaar kan afgesloten worden met een positief resultaat van 50.269,99 euro.
Hartje Hageland 2020

Initieel budget HH

Werkingsmiddelen
Personeelsmiddelen

Uitgaven

Beschikbaar

90.000,00

90.000,00

52.900,91

37.099,09

5,5 VTE

342.075,13

346.181,14

333.010,24

9.064,89

Bezoldiging

249.097,70

243.394,92

Werkgeversbijdrage

71.876,45

70.461,56

Tweede pensioenpijler

3.210,17

4.957,48

Maaltijdcheques aandeel werkgever

7.180,80

6.739,09

Ecocheques

-

Andere personeelskosten
Totaal

Ontvangsten

1.079,64

10.710,00
432.075,13

6.377,55
436.181,14

385.911,15

50.269,99

Het beheerscomité van Hartje Hageland van 1 juli 2021 heeft beslist om de helft van het
positief resultaat over de maken aan de gemeenten à rato van hun inbreng in het project.
De andere helft wordt bijgehouden als reserve.
Positief saldo
2020

terug te storten aan
de gemeenten

IGS Hartje Hageland OOST
Bekkevoort

€ 10.632,54

€ 5.316,27

Glabbeek

€ 9.284,79

€ 4.642,40

Kortenaken

€ 12.722,47

€ 6.361,24

IGS Hartje Hageland WEST
Tielt-Winge

€ 9.599,00

€ 4.799,50

Lubbeek

€ 8.031,19

€ 4.015,59

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
De gemeenteraadsbeslissing van 1 juni 2019 betreffende de oprichting van de interlokale
vereniging met statutaire draagkracht ‘Hartje Hageland Oost’ voor de vorming van een
regionaal samenwerkingsverband inzake woonbeleid.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018 houdende het lokaal woonbeleid.
Dit besluit regelt tevens de subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning
van het lokaal woonbeleid.
Het ministerieel besluit van 12 december 2019 houdende de toekenning van subsidies aan de
interlokale vereniging ‘Hartje Hageland Oost’ voor de periode 2020-202
Het provinciaal reglement voor het ondersteunen van projecten die het lokaal woonbeleid
uitvoeren zoals bedoeld in het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2018.
Het besluit van de bestendige deputatie van 2 april 2020 houdende de toekenning van een
subsidie aan Hartje Hageland Oost voor de uitvoering van een lokaal woonbeleid.

Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist het jaarverslag 2020 en het financieel verslag 2020 van
het IGS Hartje Hageland Oost goed te keuren.
goedgekeurd
Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten die Hartje Hageland heeft gerealiseerd,
aldus schepen Willems. Wonen Vlaanderen en de provincie hebben dit positief geëvalueerd.
Zij leggen een positief saldo voor van meer dan 50 000 euro, dit door de afschaffing van een
aantal activiteiten of de andere organisatie ervan.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU
6) Retributiereglement inzameling landbouwplastiek 2021
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Erwin Thomas

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Gelet op de specifieke problemen die zich stellen voor de landbouwers die hun landbouwfolie
en –plastiek willen brengen op het containerpark: de hoeveelheden, de aparte inzameling en
verwerking ervan;
Gelet op onze contracten met EcoWerf, waaraan we verbonden zijn in afstand van
bevoegdheid voor de ophaling en verwerking van ons restafval;
Gelet op de kosten van organisatie van een specifieke inzameling van landbouwfolie op het
containerpark;

Gelet op het voorstel van het college tot vaststelling van retributie bij inzameling landbouwfolie
en plastiek;
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten
Kostprijs: /
Beschikbaar budget: /
Budgettaire sleutel: 032900 70200000/032900

BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist dat op dinsdag 16 november 2021 landbouwers en fruittelers
hun landbouwfolie en – plastiek tussen 8.30 uur en 16 uur naar het containerpark kunnen
brengen. De landbouwfolie dient proper te zijn. Tijdens de voormelde datum is het verboden
andere afvalstoffen mee te brengen naar het containerpark dit om logistieke redenen.
Art.2. De retributie wordt vastgesteld op 10 euro per kubieke meter folie /plastiek die
aangebracht wordt. Het aantal kubieke meter zal geschat worden, en indien nodig gemeten
worden, door de parkwachter.
Art. 3. De tekst van dit retributiereglement in bijlage maakt integraal deel uit van onderhavige
beslissing.
goedgekeurd
De burgemeester licht de inhoud toe van dit reglement, dat vergelijkbaar is met de regeling
van de voorbije jaren. Raadslid Vandijck merkt op dat hij de vraag heeft gekregen naar de
avondopening van het containerpark voor deze inzameling dit om landbouwers in bijberoep
ook de kans te geven om langs te komen. De burgemeester stelt dat deze vraag hem nog niet
heeft bereikt; in de toekomst kan hier wel rekening mee gehouden worden.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

VRIJE TIJD/FEESTELIJKHEDEN/VERORDENINGEN
7) Retributiereglement Sintshow 1-12-21
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Liesbeth Andries

Bevoegd schepen: Griet Vandewijngaerden

Feitelijke context
Op 1 december zal er een Sintshow plaatsvinden in zaal Bergendal om 15u in de namiddag.
In bijlage het retributiereglement ter goedkeuring.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist in te stemmen met bijgevoegd Retributiereglement.

goedgekeurd
De voorzitter van het Bijzonder Comité licht de retributie toe. Raadslid Francen stelt zich de
vraag of dit - gezien de huidige coronacijfers - wel kan doorgaan. De burgemeester geeft aan
dat de crisiscel dit zal beoordelen.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU
8) Ondertekening burgemeestersconvenant 2030
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Erwin Thomas

Bevoegd schepen: Griet Vandewijngaerden

Feitelijke context
Op 9 december 2019 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Energie- en Klimaatbeleidsplan
2021-2030 goed. De Vlaamse overheid stimuleert de lokale overheden om de 2030doelstelling van het Burgemeestersconvenant na te streven en verwijst naar de sleutelrol die
steden en gemeenten spelen in het Vlaamse energie- en klimaatbeleid.
In het provinciaal klimaatbeleidsplan 2040 stelt Provincie Vlaams-Brabant dat ze samen met
steden en gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen, middenveld en burgers wil evolueren naar
een klimaatneutraal en klimaatbestendig Vlaams-Brabant tegen 2040.
Op 7 november 2019 keurde de deputatie van Provincie Vlaams-Brabant het Provinciaal
Klimaatactieprogramma 2020-2025 goed. Dit programma voorziet onder meer in de
ondersteuning van de steden en gemeenten bij het uitwerken en uitvoeren van hun lokaal
klimaatbeleid.
De gemeente Kortenaken ondertekende op 18 oktober 2019 in Leuven het Vlaams-Brabantse
Klimaatengagement.
In 2014 ondertekende de gemeente Kortenaken het Burgemeestersconvenant 2020
(CoM2020), Hiermee engageerde de gemeente Kortenaken zich tot een besparing van 20%
op hun CO2-uitstoot tegen 2020 (referentiejaar 2011).
Het vorige Burgemeestersconvenant (CoM2020) liep ondertussen af en de gemeente
Kortenaken wil zich voorbereiden op de periode na 2020 (CoM2030);
Het verbintenissendocument ‘Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie’ omschrijft
waartoe de gemeente Kortenaken zich engageert door in te tekenen op het CoM2030 (zie
bijlage).
Juridisch kader

Financiële aspecten
Kostprijs: De ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2030 (CoM2030) heeft geen
directe financiële gevolgen voor de gemeente Kortenaken. Voor de uitvoering van de acties
uit het op te maken klimaatactieplan (SECAP) zal budget moeten voorzien worden.
Beschikbaar budget: /
Budgettaire sleutel: /

BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad beslist het Burgemeestersconvenant 2030 (Covenant of Mayors) officieel
te ondertekenen en neemt kennis van bijhorende verbintenissen (zie bijlage
‘verbintenissendocument Burgemeestersconvenant’).

Artikel 2
Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2030 engageert de gemeente
Kortenaken zich om:
o

o

de uitstoot van CO2 (en eventuele andere broeikasgassen) op haar grondgebied
tegen 2030 met ten mínste 40% terug te dringen ten opzichte van 2011, met name
door een betere energie-efficiëntie en een hoger gebruik van hernieuwbare
energiebronnen (klimaatmitigatie);
haar veerkracht te verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van
klimaatverandering (klimaatadaptatie).

Artikel 3
Om deze engagementen om te zetten in praktische maatregelen zal de gemeente Kortenaken
de volgende stappen ondernemen:
o
o

o

een CO2-nulmeting (inventarisatie emissies) en een risico- en kwetsbaarheidsanalyse
(beoordeling van de risico’s van en de kwetsbaarheden voor klimaatverandering)
uitvoeren;
een actieplan voor duurzame energie en klimaat (Sustainable Energy and Climate
Action Plan of SECAP) indienen bij de EU binnen de twee jaar na de datum van dit
gemeenteraadsbesluit van ondertekening van het Burgemeestersconvenant
(Covenant of Mayors) 2030;
minstens elke twee jaar na het indienen van het SECAP rapporteren aan de EU over
de geboekte vooruitgang met het oog op evaluatie, monitoring en verificatie.

goedgekeurd
De burgemeester licht het hoe en waarom van deze convenant toe en wijst op de uitdagingen
die
dit
met
zich
mee
zal
brengen.
Raadslid Geysenbergs vraagt zich af hoe je de aanplanting van 1 boom door een particulier
zal kunnen controleren. Raadslid Francen informeert naar de huidige uitstoot (nulmeting van
2011). Hier kan in eerste instantie geen antwoord op gegeven worden, waardoor raadslid
Francen zich de vraag stelt hoe er over iets kan gestemd worden als we niet weten t.o.v. welk
cijfer we moeten verminderen. Een snelle opvraging op google door schepen Mollu leert dat
de nulmeting in 2011 een uitstoot van 34 000 ton was voor Kortenaken. Raadslid Francen
merkt op dat een vermindering van 40% zeer veel is. Schepen Mollu wijst er op dat we sinds
2011 al 20% daling hebben gerealiseerd en dit door diverse maatregelen. Raadslid Francen
vindt het opmerkelijk dat bij de vorige convenant het klimaatplan werd opgemaakt door de
milieuambtenaar en dat men dit nu gaat uitbesteden aan Interleuven. De burgemeester wijst
op het ambitieuze karakter van dit plan, waarbij het moeilijk is om dit zelf uit te werken. Het is
wel zo dat we als gemeente al veel hebben gedaan nl de zonnepanelen en de verledding,
waarbij raadslid Francen erop wijst dat dit een project is van Fluvius, waar men in de vorige

legislatuur ook al mee bezig was. Schepen Mollu bevestigt dat dit project wel degelijk kan
meetellen. De gemeente maakt daar immers een keuze in, want het toekomstfonds kan ook
voor iets anders gebruikt worden. Intussen is iets meer dan de helft van de 2400 lampen al
verled, wat toch al een grote stap is. Tegen het einde van deze legislatuur is alles verled.
Bijkomend gaan we nog de verledding van de sporthal bekijken en staan ook andere zaken
op de agenda, zoals het aanbieden van deelauto’s en de vergroening van het wagenpark,
aldus
schepen
Mollu.
Raadslid Francen vraagt een schorsing van de zitting. De VLD-fractie verlaat de zaal.
Na terugkomst van de VLD-fractie vraagt de voorzitter de stemming omtrent dit punt.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
9) Deelname Lokaal Energie- en Klimaatpact
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo

Bevoegd schepen: Griet Vandewijngaerden

Feitelijke context
Op 4 juni 2021 heeft de Vlaamse Regering finaal het Lokaal Energie- en Klimaatpact
goedgekeurd. Door de goedkeuring hiervan door de gemeenteraad zal er een samenwerking
ontstaan tussen de Vlaamse Regering en de lokale besturen om de klimaat- en
energiedoelstellingen tegen 2030 te bereiken.
Deze tekst bevat sterke wederzijdse engagementen, de rol van VVSG en ondersteunende
partners. . Aan de hand van concrete en herkenbare werven (zie hieronder) wil men inzetten
op krachtdadig beleid. Er wordt hierbij ingezet op een gelijktijdige bottom-up en top-down
aanpak. Beide actoren, de Vlaamse overheid en de lokale besturen geven aan werk te maken
van concrete engagementen zoals hieronder vermeld:

Lokale besturen engageren zich om:


Het Burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen en uit te werken;



Een gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens 2,09% te realiseren in hun



eigen gebouwen (inclusief technische infrastructuur, exclusief onroerend erfgoed);
Een reductie van de CO2-uitstoot van hun eigen gebouwen en technische infrastructuur met




40% in 2030 ten opzichte van 2015 te realiseren;
Tegen ten laatste 2030 de openbare verlichting te verLEDden;
Het draagvlak voor hernieuwbare energie te verhogen, geen heffing op hernieuwbare energie




installaties in te voeren en bestaande, zoals de heffing op pylonen van windmolens, af te
bouwen tegen ten laatste 2025;
Lokale warmte- en sloopbeleidsplannen op te maken;
Burgers, bedrijven en verenigingen te stimuleren om samen met het lokaal bestuur de concrete
en zichtbare streefdoelen uit de 4 werven van het Pact te behalen.

De Vlaamse overheid engageert zich om:



Via het Netwerk Klimaat professionele ondersteuning te bieden aan de lokale besturen, zoals



bepaald in het subsidiebesluit en de werkprogramma’s;
Via andere partners binnen de Vlaamse overheid (bv. VEB met het SURE2050-project voor het



publiek patrimonium) lokale besturen projectmatige ondersteuning te bieden;
Samen met de lokale besturen actief mee te werken aan het elimineren van de mogelijke



hindernissen die lokale besturen ondervinden in het realiseren van de ambities binnen dit Pact;
Haar eigen voorbeeldfunctie in te vullen en relevante actoren te overtuigen om het Pact te



ondertekenen;
In samenspraak



sectororganisaties de wederzijdse engagementen i.h.k.v. het Pact op te volgen en te
stroomlijnen;
Aan lokale besturen (en/of andere actoren) de beleidsmaatregelen, voorzien door de Vlaamse,



Federale en Europese begroting, actief en stelselmatig te promoten die nuttig kunnen zijn om
mee de doelstellingen van het Pact te realiseren. Onder potentiële inbreng van de Vlaamse
overheid in hoofdstuk 4 wordt dit waar mogelijk geconcretiseerd;
Ter bijkomende ondersteuning van de klimaatpactacties van de gemeenten die het Pact

met

het

middenveld,

onderzoeksinstellingen

en

de

verschillende

ondertekenen, in een extra jaarlijks budget van 10.000.000 euro, evenals een vast gedeelte van
de vrij beschikbare middelen binnen het Vlaams klimaatfonds, te voorzien. Deze budgettaire
engagementen kunnen aangepast worden in functie van het algemeen begrotingsbeleid.

Door de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact geeft uw gemeente aan actie
te ondernemen om de doelstellingen vermeldt in de onderstaande werven waar te maken1:
1. Laten we een boom opzetten
 Eén boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
 1/2de meter extra haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km extra


vanaf 2021 t.e.m. 2030)
Eén extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (= 6.600 perken van 10 m² vanaf
2021 t.e.m. 2030)

2. Verrijk je wijk
 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf


2021 t.e.m. 2030;
1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 die
samen voor een totaal geïnstalleerd vermogen zorgen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030
(+12.000 projecten in 2030)

3. Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar
 Per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=6.600



toegangspunten);
Per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten);
1 m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030

4. Water het nieuwe goud
1

De doelstellingen zijn bepaald voor Vlaanderen, als gemeente wordt u niet aangesproken op het niet

behalen van een doelstelling op gemeentelijk niveau.




1m2 ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (= 6,6 miljoen m2 ontharding);
Per inwoner 1m3 extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie
voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m3 extra regenwater dat wordt
opgevangen voor hergebruik of infiltratie)

Aan iedere werf zijn concrete en zichtbare streefdoelen gekoppeld waarvoor subsidies worden
verleend (te verdelen 24,3 miljoen euro voor 2021, te verdelen min. 10 miljoen euro voor de
volgende 9 jaar). De lokale besturen dienen minimaal het dubbele van de ter beschikking
gestelde subsidie te inversteren in lokale klimaatacties. Dit wordt financieel opgevolgd via de
jaarrekening (vaste code ABB-LEKP-2021) en hierover dient gerapporteerd te worden.
Het minimumbedrag van de subsidie zal 26.814 euro bedragen. Het definitief bedrag wordt op
1 december 2021 bekendgemaakt en zal ten laatste op 30 april 2022 worden uitbetaald.
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 deelname aan het Lokaal Energie- en
Klimaatpact (incl. burgemeestersconvenant 2030) zoals opgenomen in bijlage.
goedgekeurd
De
burgemeester
behandelt
dit
punt
namens
schepen
Vandewijngaert.
Onderhavig punt vereist de voorafgaandelijke goedkeuring van de burgemeestersconvenant.
De Vlaamse overheid wil middelen ter beschikking stellen. Inzake energiebesparing in eigen
gebouwen zijn we al goed op weg (zonnepanelen). Daarnaast worden nog andere acties
gevraagd zoals de reductie van de CO2 uitstoot, de verledding, het planten van bomen,
installeren van laadpalen… Er zijn verschillende mogelijkheden om onze verantwoordelijkheid
op te nemen, aldus de burgemeester. Interleuven zal dit verder uitwerken samen met de
milieuambtenaar. Raadslid Francen blijft het uitschrijven van het plan een dure zaak vinden,
terwijl de milieuambtenaren dit onderling zouden kunnen doen. De burgemeester repliceert
dat de milieuambtenaar achter deze uitbesteding staat. Raadslid Francen vraagt toch om dit
alles grondig te bekijken want deze maatregelen gaan de mensen veel geld kosten. De
burgemeester stelt dat we ons hier bewust van zijn, maar het milieu is wel belangrijk en
Kortenaken
is
maar
een
kleine
radar
in
een
groter
geheel.
Raadslid Francen vraagt zich af waarom er gesproken wordt van 1 boom per extra Vlaming.
Geldt dit dan niet voor een Indiër die hier komt wonen? De burgemeester verduidelijkt dat er
gesproken wordt over
6 mio bomen want er zijn 6 mio Vlamingen.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

10) Toetreding werkingsgebied sociale huisvestings-/woonmaatschappijen woonactor Hageland

Betrokkenen
Dossierbeheerder:

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Gelet op de bespreking van de werkingsgebieden op diverse vergaderingen van het
‘Burgemeestersoverleg’ Interleuven;
Gelet op diverse besprekingen tussen lokale besturen onderling en tussen de lokale
besturen en de woonactoren op het niveau van het voorliggende werkingsgebied;
Gelet op de goedkeuring van het voorstel tot afbakening van het werkingsgebied van de
toekomstige woonactor ‘Hageland’ op het woonoverleg dd. 27/09/2021;
Op voorstel van het besluit van het College van Burgemeester en schepenen dd 04/10/2021;
Overwegende dat de Vlaamse Regering met de hervorming op basis van het principe één
woonactor per gemeente, de dienstverlening wenst te verhogen, de complementaire werking
van de sociale verhuurkantoren en de sociale huisvestingsmaatschappijen wenst te
verenigen, de transparantie wenst te verhogen en de regierol van het lokale bestuur wenst te
doen primeren evenals de lokale betrokkenheid en zeggenschap wil waarborgen,
Overwegende dat met het voorliggende voorstel van afbakening een werkingsgebied
‘Hageland’ ontstaat met 19 deelnemende steden en gemeenten, dat een sterke centrale
organisatie wil combineren met een nabije en toegankelijke dienstverlening;
Overwegende dat er sprake is van een grotendeels gelijklopende sociaal-economische
situatie in het werkingsgebied en dat de uitdagingen op het vlak van wonen en woonbeleid in
grote lijnen dezelfde zijn; dat meer bepaald zowel de kleinstedelijke woonproblematiek als de
uitdagingen van de meer landelijke woonsituatie in het werkingsgebied gelijklopend is,
Overwegende dat niettegenstaande deze coherentie, de keuze wordt gemaakt om aandacht
te hebben voor nabijheid, toegankelijkheid en specifieke situaties binnen een groot
werkingsgebied;
Overwegende dat de lokale besturen die het voorstel tot afbakening van het werkingsgebied
‘Hageland’ doen, daarom de voordelen van een professionele, efficiënte centrale werking
van één woonactor zullen combineren met een interne opdeling in (nog nader te bepalen)
zones en zonecomité’s, teneinde dicht bij de burgers te staan en kort op specifieke
woonsituaties te kunnen inspelen,
Overwegende dat de betrokken lokale besturen er voor kiezen om zowel de continuïteit in de
dienstverlening naar de burgers als de werking en uitvoering van in uitvoering zijnde of op
stapel staande projecten te garanderen;
Overwegende dat de woonmaatschappij Cnuz en woonmaatschappij Diest Uitbreiding in
een eerste fase zullen fusioneren;
Overwegende dat in een tweede fase onderzocht wordt hoe en in welke mate een
samenwerking kan opgezet worden met de woonmaatschappij (of rechtsopvolger van) Swal,
andere woonmaatschappijen of hun aangesloten gemeenten;
Overwegende dat de Sociale verhuurkantoren SVK Hageland, SVK WoonregT, zullen
opgenomen worden in de nieuwe structuur,

Overwegende dat met het voorliggende voorstel het werkingsgebied van de toekomstige
woonactor ‘Hageland’ 2429 sociale huurwoningen naast de huurwoningen die op de private
markt worden gehuurd worden omvat; en dat de Hagelandse woonactor met een
aaneengesloten werkingsgebied aldus ruimschoots voldoet aan alle vereiste decretale
bepalingen;
Overwegende dat de Vlaamse regelgeving voorschrijft dat de gemeenten die samen een
werkingsgebied wensen te vormen over minimaal 50% +1 van de stemrechten beschikken;
dat de overige stemrechten, zijnde maximaal 50%-1, worden verdeeld over de publieke
(Vlaams Gewest, Provincie) en de private aandeelhouders, dat de gemeenten gevraagd
worden om bij hun voorstel tot afbakening van de toekomstige woonactor ook reeds in te
gaan op de verdeling van de stemrechten tussen de lokale besturen en dit op basis van
objectieve criteria in functie van het sociaal woonbeleid;
Overwegende dat teneinde aan die vraag van de Vlaamse Regering te voldoen, de
betrokken lokale besturen een princiepsverklaring hebben opgesteld waarin zowel de interne
als de externe werkingsprincipes van de toekomstige woonactor Hageland zijn opgenomen;
dat deze princiepsverklaring bij deze gemeenteraadsbeslissing gevoegd wordt, evenals het
officiële aanvraagformulier;

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals gewijzigd, in het
bijzonder artikel 40 e.v.;
Gelet op het ontwerpdecreet zoals aangenomen door het Vlaams Parlement dd. 7 juli 2021
houdende wijzigingen van diverse decreten m.b.t. wonen, waarbij een regelgevend kader met
betrekking tot de woonmaatschappijen wordt gecreëerd;
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist dat Kortenaken in een eerste fase wenst aan te sluiten bij
de toekomstige Woonactor Hageland, met een werkingsgebied bestaande uit volgende
gemeenten : Aarschot, Bekkevoort, Diest, Geetbets, Hoegaarden, Kortenaken, Landen,
Linter, Tienen, Scherpenheuvel-Zichem, Zoutleeuw. In een tweede fase zullen de gemeenten
Begijnendijk, Boutersem, Glabbeek, Holsbeek, Lubbeek, Tielt-Winge, Tremelo en Rotselaar
bij dit werkingsgebied aansluiten teneinde één woonactor met 19 gemeenten te vormen. Dit
werkingsgebied is bovendien niet-limitatief en laat de mogelijkheid aan nog andere
aansluitende gemeenten om indien gewenst samen te werken en aan te sluiten.
Dit voorstel van werkingsgebied zal worden overgemaakt via woonmaatschappij@vmsw.be
samen met het aanvraagformulier.
Artikel 2. Deze beslissing wordt eveneens ter kennis gebracht van de provinciegouverneur,
zoals bepaald in artikel 330 e.v. van het decreet lokaal bestuur.

goedgekeurd

Schepen Willems licht de doelstellingen toe van de overgang naar 1 woonactor: de
diensteverlening verbeteren, de transparantie in de werking verhogen en de regierol van het
lokaal bestuur verhogen. Het versnipperde landschap in dit domein wil men bundelen in 1 regio
met 1 woonactor die er actief is. Er is ons gevraagd om een advies te geven aan de minister,
die finaal zal beslissen. Woonactor Hageland bestaat uit 19 gemeenten. Het werkingsgebied
is goedgekeurd op het lokaal woonoverleg. Cnuz en Diest Uitbreiding gaan fusioneren; in de
2de fase wordt bekeken hoe Swal kan aansluiten. Binnen deze zone is er nog wel enige
discussie omdat de voorwaarden van toetreding. De uiteindelijke statuten moeten nog worden
opgesteld.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

11) Mandatering buitengewone A.V. 17.12.2021 Igo div
Feitelijke context
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente Kortenaken bij IGO div.
Gelet op de gecoördineerde statuten van IGO div.
Gelet op het schrijven van IGO div 09.09.2021 van IGO div met de uitnodiging en agenda van
de bijzondere algemene vergadering van 17.12.2021. De agenda omvat volgende punten:
1.

Goedkeuring verlenging IGO div

2.

Goedkeuring toetreding nieuwe leden

3.

•

Gemeente Overijse

•

OCMW Overijse

•

Gemeente Hoeilaart

•

OCMW Hoeilaart

Goedkeuring statutenwijziging

De termijn waarvoor IGO div werd opgericht, loopt af op 9 maart 2022. Aan de bijzondere
algemene vergadering van 17.12.2021 wordt daarom gevraagd om de bestaansduur van IGO
div te verlengen voor een nieuwe periode van 18 jaar vanaf 10 maart 2022.
Door de creatie van de referentieregio’s voor intergemeentelijke samenwerking, werden
Overijse en Hoeilaart toegevoegd aan de regio waarin IGO div actief. De lokale besturen van
Overijse en Hoeilaart (zowel gemeente als OCMW) verzochten middels raadsbeslissingen
officieel tot toetreding bij IGO div. De RvB van IGO div gaf groen licht om de vraag voor te
leggen aan de vennoten. De RvB van IGO div stelt voor om de kandidaat-vennoten toe te laten
tot IGO div en hen het gewoonlijke aantal aandelen te geven (3 aandelen per gemeente, 1
aandeel per OCMW).
IGO div wil tijdens de bijzondere algemene vergadering ook een statutenwijziging doorvoeren
om de verlenging te verankeren in de statuten, de deelname van de nieuwe vennoten te
regelen en enkele bepalingen te actualiseren.
IGO div heeft bij de uitnodiging van de bijzondere algemene vergadering een
verlengingsdossier gevoegd dat terugblikt op de werking van IGO div in de afgelopen periode
én vooruitblikt op de werking na de verlenging. Tevens is het actuele strategisch plan en de
realisatie daarvan toegevoegd. Het college/vast bureau van de vennoten kregen in de periode
april – juni 2021 een mondelinge toelichting van het managementteam van IGO div. Alle

raadsleden van de vennoten van IGO div waren ook in de mogelijkheid om een digitale
infosessie te volgen op 24.09.2021.
Inzake de toetreding van de nieuwe leden, werden de respectievelijke raadsbeslissingen en
een korte toelichting over de toetreding gevoegd.
Inzake de statutenwijziging werd een ontwerp van de nieuwe statuten bezorgd alsook een
toelichting van de wijzigingen.
De raad van de gemeente Kortenaken was dus in staat om de agendapunten van de
bijzondere algemene vergadering van IGO div op 17 december 2021 te bespreken en
hiernavolgend standpunt in te nemen.

Juridisch kader
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en de bijhorende besluiten en
omzendbrieven van de Vlaamse regering.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.
De wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur
Het bestuursdecreet van 7 december 2018

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad gaat expliciet akkoord gaat met de verlenging van IGO div voor
18 jaar vanaf 10 maart 2022 én met de verdere deelname van de gemeente Kortenaken aan
IGO div.

Artikel 2. De gemeenteraad gaat akkoord dat de gemeente Overijse, het OCMW Overijse, de
gemeente Hoeilaart en het OCMW Hoeilaart toetreden tot IGO div. Zij krijgen allen het
gewoonlijke aantal aandelen (3 aandelen per gemeente, 1 aandeel per OCMW) in bezit.

Artikel 3. De gemeenteraad gaat akkoord met de voorgestelde statutenwijziging zodat de
verlenging statutair verankerd wordt, de deelname van de nieuwe vennoten geregeld wordt en
enkele bepalingen geactualiseerd worden.

Artikel 4. Mevrouw Anneleen Schoeters, vertegenwoordiger van de gemeente in de bijzondere
algemene vergadering van 17 december 2021 van IGO div, wordt gemandateerd om alle
agendapunten op de agenda van de bijzondere algemene vergadering van 17.12.2021 van
IGO div goed te keuren.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

12) Mandatering algemene vergadering 17.12.2021 Igo div
Feitelijke context
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente Kortenaken bij IGO div.
Gelet op de gecoördineerde statuten van IGO div.
Gelet op het schrijven van IGO div 09.09.2021 van IGO div met de uitnodiging en agenda van
de gewone algemene vergadering van 17.12.2021. De agenda omvat volgende punten:
1. Goedkeuring verslag 25-06-2020
2. Goedkeuring begroting 2022 (documenten 1 en 2)
3. Goedkeuring jaarprogramma 2022 (document 3)
4. Varia
De raad van de gemeente Kortenaken was in staat om de agendapunten van de algemene
vergadering van IGO div op 17 december 2021 te bespreken en hiernavolgend standpunt in
te nemen.

Juridisch kader
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en de bijhorende besluiten en
omzendbrieven van de Vlaamse regering.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.
De wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur
Het bestuursdecreet van 7 december 2018

BESLUIT
Artikel 1. Mevrouw Anneleen Schoeters, vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene
vergadering van 17 december 2021 van IGO div, wordt gemandateerd om alle agendapunten
op de agenda van deze algemene vergadering van 17.12.2021 van IGO div goed te keuren.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

13) Mandatering buitengewone A.V. 15.12.2021 Ecowerf
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen
Feitelijke context

Bevoegd schepen:

EcoWerf is een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid, en meer
bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 398, §1, 3° van het Decreet
over Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
De statuten van EcoWerf;
De beslissing van de raad van bestuur van EcoWerf van 8 september 2021 tot de goedkeuring
van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf van 15 december
2021 met volgende agendapunten:
1.

Samenstelling van het bureau;

2.

Goedkeuring aandelenherverdeling ogv art. 8 statuten;

3.

Goedkeuring voorstel statutenwijziging;

4.

Diversen.

Overwegende dat er geen bezwaren zijn om de agenda niet goed te keuren;
De lijst met de effecten van de nieuwe aandelenverhouding is als bijlage toegevoegd en is
gebaseerd op het voorstel van de raad van bestuur van 25 november 2020 en 8 september
2021;
De statutenwijziging is als bijlage toegevoegd;
Gelet op het wijzigingsdecreet van 14 juli 2021 (Decreet ter versterking van de lokale
democratie) van het DLB hetgeen door het Vlaams parlement werd goedgekeurd en
bekrachtigd door de Vlaamse regering op 16 juli ll. De meeste bepalingen hiervan zijn
inwerking getreden op 14 augustus ll.
Omtrent agendapunt 2 en 3 dienen een inhoudelijke beslissing genomen te worden;
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het Decreet lokaal bestuur.
Agendapunt 2: Goedkeuring aandelenherverdeling o.g.v. art. 8 statuten
Op grond van het bestaande artikel 8 van de statuten (ingeschreven tijdens de
statutenwijziging van 23 juni 2021) zal een herverdeling van de aandelen gebeuren met een
nieuwe aandeelhoudersverhouding tot gevolg. De herverdeling is aangewezen om een reële
verhouding tussen aantal aandelen en inwonersaantallen te bekomen.
Op de raad van bestuur van 25 november 2020 en 8 september 2021 is beslist om de
onderlinge verhouding van de aandelen tussen de bestaande vennoten op basis van een
objectieve parameter vast te leggen en dus te herverdelen. Deze herverdeling gebeurt idealiter
op het moment dat de definitieve samenstelling van de vennootschap vast ligt, nl. op de
(buitengewone) algemene vergadering van 15 december 2021.
De berekening van het aantal aandelen van de gemeentevennoten ziet er als volgt uit:
a) Het totaal aantal A-aandelen van EcoWerf gedeeld door het totaal aantal inwoners
binnen het werkingsgebied van EcoWerf waarvan het resultaat gelijk is aan het aantal
A-aandelen per inwoner binnen het werkingsgebied van EcoWerf;

b) Het inwonersaantal van de toetredende gemeente vermenigvuldigd met het aantal Aaandelen per inwoner binnen het werkingsgebied van EcoWerf, zoals berekend in
sub a), hetgeen overeenstemt met het aantal A-aandelen dat zal toekomen aan de
toetredende gemeente (en dat afgerond zal worden naar de lagere eenheid);
c) Het aantal A-aandelen dat aan de toetredende gemeente zal toekomen,
vermenigvuldigd met de nominale waarde van de aandelen.
Op basis van de lijst in bijlage komt er een nieuwe aandelenverhouding tussen de gemeenten
tot stand.
De verrekening met de gemeenten gebeurt als volgt: een aantal gemeenten moeten aandelen
bijnemen, anderen moeten aandelen afstaan. Voor de gemeenten die extra aandelen
verkrijgen, heeft EcoWerf bij de afrekening van boekjaar 2020 dit bedrag reeds ingehouden.
Deze gemeenten dienen dus geen extra middelen hiervoor te voorzien. Voor gemeenten die
aandelen moeten afstaan, zal EcoWerf de waarde terugstorten na de algemene vergadering
van 15 december 2021.
Agendapunt 3: Goedkeuring voorstel statutenwijziging
Toetreding van de stad Aarschot tot EcoWerf
Het gewijzigde artikel 19.1 en het register van de deelnemers dat als bijlage aan de statuten
is gevoegd faciliteren de toetreding van Aarschot tot EcoWerf.
De onderstaande aanpassingen in het kader van de toetreding zullen enkel ter goedkeuring
worden voorgelegd aan de algemene vergadering indien de stad Aarschot de beslissing tot
toetreding tijdig aan EcoWerf overmaakt (opschortende voorwaarde).
Clustervorming en vertegenwoordiging
Als vennoot zal Aarschot deelnemen aan het bestuur van de intergemeentelijke
samenwerking. Gelet op het decreet over het lokale bestuur is de raad van
bestuur beperkt tot 15 leden. De gemeenten werden hiervoor opgedeeld in
clusters. Aarschot wordt toegewezen aan de cluster Tielt-Winge/Bekkevoort en
zal bijgevolg voorzitter Rudi Beeken als bestuurder in de raad van bestuur
aanduiden.
Aandelen en kapitaal (register der deelnemers)
Het aantal aandelen bij een toetreding van een nieuwe gemeentevennoot wordt
conform de statuten van EcoWerf als volgt berekend:
-

Het totaal aantal A-aandelen van EcoWerf gedeeld door het totaal aantal
inwoners binnen het werkingsgebied van EcoWerf waarvan het resultaat gelijk is
aan het aantal A-aandelen per inwoner binnen het werkingsgebied van EcoWerf;

-

Het inwonersaantal van de toetredende gemeente vermenigvuldigd met het aantal
A-aandelen per inwoner binnen het werkingsgebied van EcoWerf, zoals berekend
in sub a), hetgeen overeenstemt met het aantal A-aandelen dat zal toekomen aan
de toetredende gemeente (en dat afgerond zal worden naar de lagere eenheid);

-

Het aantal A-aandelen dat aan de toetredende gemeente zal toekomen,
vermenigvuldigd met de nominale waarde van de aandelen, vormt het totaal in te
brengen kapitaal.

Voor de waardering van de aandelen is de nominale waarde vastgelegd op 10,84 euro
(cfr. art. 6 statuten).
Het aantal aandelen van de stad Aarschot zal conform bovenstaande vastgelegd
worden.

Aandelenherverdeling (register der deelnemers)
Op grond van het bestaande artikel 8 van de statuten zal een herverdeling van de aandelen
gebeuren met een nieuwe aandeelhoudersverhouding tot gevolg.
Op de raad van bestuur van 25 november 2020 en gelet op vorig agendapunt is beslist om de
onderlinge verhouding van de aandelen tussen de bestaande vennoten, en eventuele
herverdeling, vast te leggen. Deze herverdeling gebeurt idealiter op het moment dat de
definitieve samenstelling van de vennootschap vast ligt, nl. op de algemene vergadering van
15 december 2021. De herverdeling is aangewezen om een reële verhouding tussen aantal
aandelen en inwonersaantallen te bekomen.
De toevoeging van Aarschot aan het register zal enkel ter goedkeuring worden voorgelegd
aan de algemene vergadering indien Aarschot de beslissing tot toetreding tijdig aan EcoWerf
overmaakt (opschortende voorwaarde).

Conformering wijzigingsdecreet/DLB
Voortijdige uittreding tijdens de duur van de vereniging
In het DLB is de mogelijkheid tot een voortijdige uittrede ingeschreven, alsook de
voorwaarden waaraan die uittrede moet voldoen. Het gewijzigde artikel 18 van de
statuten faciliteert deze wijziging. Het DLB voorziet de uittreding indien dit kadert in
functie van de regiovorming en in functie van een fusieoperatie.
Gelet op de evolutie op het vlak van de herindeling van het bestuurlijke landschap door
de vorming van regio’s moet het voor een gemeente mogelijk zijn om in
overeenstemming met deze herindelingen uit te treden uit een dienstverlenende of een
opdrachthoudende vereniging, op voorwaarde dat de deelgenoten daar met een
drievierdemeerderheid mee instemmen en er een eventuele schadevergoeding betaald
wordt.
Gelet op de wetgeving en evolutie rond fusies kan een nieuwe gemeente beslissen dat
in het geval dezelfde activiteit van gemeentelijk belang aan verschillende
dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen is toevertrouwd, om die activiteit,
voor haar gehele grondgebied, toe te vertrouwen aan één daarvan, op voorwaarde dat
een gewone meerderheid van de andere deelnemende gemeenten daarmee instemt.
De gemeente die uittreedt, vergoedt de schade die haar uittreding berokkent aan de
dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen en aan de andere vennoten. De
nieuwe gemeente kan er ook voor opteren om de betrokken activiteit voor het gehele

grondgebied van de nieuwe gemeente geheel of gedeeltelijk in eigen beheer te nemen
onder dezelfde voorwaarden als hier genoemd.
Mogelijkheid tot dubbel presentiegeld voorzitter EcoWerf
Het gewijzigde artikel 45 van de statuten faciliteert het dubbele presentiegeld van de
voorzitter zoals voorzien door het Decreet ter versterking van de lokale democratie.
Het dubbel presentiegeld voor de voorzitter van een intergemeentelijk samenwerkingsverband werd niet overgenomen van het Gemeentedecreet in het Decreet over het
lokale bestuur. Dit was een vergetelheid van de regelgever en er was dus niet langer
een rechtsgrond waardoor het dubbel presentiegeld eveneens niet opgenomen kon
worden in het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut
van de lokale mandataris. De regelgever zet dit met het wijzigingsdecreet opnieuw
recht waardoor de situatie sinds 2004 opnieuw verdergezet kan worden.
Het is echter niet mogelijk dat de voorzitter een dubbel presentiegeld cumuleert en zal
dus persoonlijk dienen te kiezen bij welke vereniging dit zal gebeuren. Middels een
verklaring op erewoord zal de voorzitter verklaren dat hij geen dubbel presentiegeld
ontvangt in een andere dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.
Gelet op de extra inspanningen, verantwoordelijkheden en vertegenwoordigingsbevoegdheden van een voorzitter is het gerechtvaardigd dat hij voor deze functie een
dubbel presentiegeld kan ontvangen na beslissing hiertoe van de raad van bestuur.
Presentiegeld voor vertrouwenspersonen van leden raad van bestuur
In het DLB is een expliciete rechtsgrond ingeschreven voor de betaling van een
presentiegeld aan de vertrouwenspersoon die een lid bijstaat van de raad van bestuur
van een dienstverlenende of een opdrachthoudende vereniging conform artikel 16 en
155 van het DLB. De mogelijkheid van het dubbelpresentiegeld is ook voorzien voor
de vertrouwenspersoon.

Er zijn geen bezwaren voorhanden om de goedkeuring van de agendapunten te weigeren.

Juridisch kader
Gelet op het Decreet lokaal bestuur, artikel 427: uiterlijk negentig kalenderdagen voor de
algemene vergadering die de statutenwijziging moet beoordelen, een door de raad van bestuur
opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd. De beslissingen ter zake van hun
raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, bepalen het mandaat van de
respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en zij worden bij het verslag
gevoegd.
Financiële aspecten
BESLUIT
Artikel 1. De agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 15 december
2021 van de opdrachthoudende vereniging EcoWerf worden goedgekeurd.

Artikel 2. De aandelenherverdeling zoals voorgesteld wordt in zijn geheel goedgekeurd (zie
punt 2 van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf op 15
december 2021).
Artikel 3. De statutenwijziging wordt in zijn geheel goedgekeurd (zie punt 3 van de agenda
van de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf op 15 december 2021).
Artikel 4
De heer Kristof Mollu, schepen, met als plaatsvervanger de heer Niels Willems, schepen, wordt
gemandateerd om buitengewone algemene vergadering van EcoWerf van 15 december 2021
(of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te
beslissing conform dit besluit.
Artikel 4
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 de opdrachthoudende vereniging
middels het bezorgen van een afschrift aan EcoWerf.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

14) Mandatering bijzondere A.V. 15.12.2021 Ecowerf
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen:

Feitelijke context
EcoWerf is een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid, en meer
bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 398, §1, 3° van het Decreet
over Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de statuten van EcoWerf zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene
vergadering van 23 juni 2021;
Gelet op de uitnodiging van 14 oktober 2021 voor de bijzondere algemene vergadering van
EcoWerf van 15 december 2021 en met bijbehorende agenda en bijlagen;
Overwegende dat de agenda voor de bijzondere algemene vergadering van 15 december
2021 volgende punten bevat:
1.

Samenstelling van het bureau

2.

Goedkeuring verslag van de algemene vergadering en buitengewone algemene
vergadering d.d. 23 juni 2021

3.

Financiën: Budgetten 2022, werkingsbijdragen 2022, opvraging gemeentelijke bijdrage
werkingskosten 2022 (art. 15.2 statuten), gemeentelijke bijdrage werkingskosten 2021
om te zetten naar kapitaal (art. 15.2 statuten)

4.

Toelichting nieuwe activiteiten 2022

5.

Goedkeuring toetreding stad Aarschot tot EcoWerf

6.

Diversen
6.1.

Bestuurswissels

6.2.

…

Overwegende dat er geen bezwaren zijn om de agenda niet goed te keuren;

Juridisch kader
Gelet op het Decreet lokaal bestuur, artikel 427: uiterlijk negentig kalenderdagen voor de
algemene vergadering die de statutenwijziging moet beoordelen, een door de raad van bestuur
opgesteld ontwerp aan alle deelnemers wordt voorgelegd. De beslissingen ter zake van hun
raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, bepalen het mandaat van de
respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en zij worden bij het verslag
gevoegd.
Financiële aspecten
BESLUIT
Artikel 1. De heer Kristof Mollu en de plaatsvervangende vertegenwoordiger (Niels Willems)
worden gemandateerd om de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van
EcoWerf, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant van 15 december 2021 goed te keuren.
Artikel 2.
Deze beslissing te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift van dit besluit te
zenden naar:
de gemeentelijke afgevaardigde
EcoWerf, t.a.v. mevrouw Gerda Bleus, directiesecretariaat.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

15) Mandatering buitengewone A.V. 17.12.2021 PBE
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen:

Feitelijke context
Gelet op het feit dat de gemeente/stad voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging PBE;
Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 22 september 2021
werd opgeroepen om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van PBE

die op 17 december 2021 plaatsheeft in “de Feestzaal van de Fluvius-gebouwen,
Diestsesteenweg 126 te 3210 Lubbeek”;
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van 22
september 2021 overgemaakt werd;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald
wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald
voor elke Algemene Vergadering;
Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij
het op heden niet vaststaat onder welke vorm deze Buitengewone Algemene Vergadering zal
kunnen plaatsvinden;
Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de
informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de
mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan
op onderhavige bijeenkomst kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een
digitale Buitengewone Algemene Vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken;
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de
Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging PBE d.d. 17
december 2021:
1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de
te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2022 alsook van
de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2022.
2. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.
3. (Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap.
4. Statutaire benoemingen.
5. Statutaire mededelingen.

Artikel 2. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de (fysieke of
digitale) Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging PBE op
17 december 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden),
op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad
van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.
Artikel 3. 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 PBE, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend
op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be

goedgekeurd

Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

16) Mandatering buitengewone A.V. 20.12.2021 Riobra
Feitelijke context
Gelet op het feit dat de gemeente voor de activiteit riolering aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging Riobra;
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 23 september 2021 werd
opgeroepen om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Riobra die
op 20 december 2021 plaatsheeft in de feestzaal van het Fluviusgebouw, Diestsesteenweg
126 te 3210 Lubbeek;
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente/stad per brief
van 23 september 2021 overgemaakt werd;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald
wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald
voor elke Algemene Vergadering;
Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij
het op heden niet vaststaat onder welke vorm deze Buitengewone Algemene Vergadering zal
kunnen plaatsvinden;
Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de
informatie via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de
mogelijke evolutie in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan
op onderhavige bijeenkomst kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een
digitale Buitengewone Algemene Vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken;
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
Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Riobra d.d. 20
december 2021:
1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de
te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2022 alsook van
de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2022.
2. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.
3. (Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap.
4. Statutaire benoemingen.
5. Statutaire mededelingen.

Artikel 2. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de (fysieke of
digitale) Buitengewone Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging Riobra
op 20 december 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou

worden), op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.
Artikel 3. 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 Riobra, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie),
uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

17) Mandatering buitengewone A.V. 06.12.2021 Fluvius
Feitelijke context
Gelet op het feit dat de gemeente/stad aangesloten is bij Fluvius Opdrachthoudende
Vereniging;
Gelet op het feit dat de gemeente/stad per aangetekend schrijven van 27 september 2021
werd opgeroepen om op digitale wijze deel te nemen aan de Buitengewone Algemene
Vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 6 december 2021;
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente/stad per brief
van 27 september 2021 overgemaakt werd;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur; waarbij bepaald
wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald
voor elke algemene vergadering;
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. Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene
Vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging d.d. 6 december 2021 met als
agendapunten:
1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te
ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2022 alsook van
het door de raad van bestuur opgestelde budget 2022.
2. Statutaire benoemingen.
3. Statutaire mededelingen.
Artikel 2 De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de digitale
Buitengewone Algemene Vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 6
december 2021 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op
te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.
Artikel 3 Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius

Opdrachthoudende Vereniging, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op
het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

18) Mandatering buitengewone A.V. 14.12.2021 CREAT
Feitelijke context
Gelet op het feit dat de gemeente Kortenaken aangesloten is bij TMVS dv ;
Gelet op de statuten van TMVS dv ;
Gelet op de oproepingsbrief voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op
14 december 2021, waarin de agenda werd meegedeeld ;
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 goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda
van de buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 14 december 2021 en de daarbij
behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :
1. Toetreding van deelnemers
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen
3. Evaluatie 2021, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2022 (cfr. DLB,
artikel 432)
4. Begroting 2022 (cfr. artikel 432 DLB)
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
6. Statutaire benoemingen
7. Varia

Artikel 2. De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend
vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de
buitengewone algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 14 december 2021, te
onderschrijven en haar/zijn (hun) stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de

(gemeente)raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van
voormelde algemene vergadering.

Artikel 3. Een afschrift van dit besluit zal :
· hetzij per post t.a.v. FARYS | TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
· hetzij per elektronische post, 20211214BAVTMVS@farys.be,
gestuurd worden.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

19) Mandatering bijzondere A.V. 15.12.2021 Interleuven
Feitelijke context
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente/OCMW bij Interleuven;
Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven;
Gelet op de uitnodiging d.d. 13-10-2021 van Interleuven voor de bijzondere algemene
vergadering d.d. 15 december 2021 om 19.00 uur met volgende agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Samenstelling van het bureau
Goedkeuring verslag algemene vergadering d.d. 16-06-2021
Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2022
Begroting 2022
Vervanging leden raad van bestuur
Diversen

Gelet op de bespreking;
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet dat het artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt
dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers
en deze voor de gemeente/OCMW rechtstreeks worden aangewezen door de
gemeente/OCMW-raden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger wordt
herhaald voor elke algemene vergadering.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).

BESLUIT
Artikel 1. De heer Guy Vandebergh aan te duiden als vertegenwoordiger op de bijzondere
algemene vergadering van Interleuven van 15 december 2021 (zoals beslist op een eerdere
raad).
Artikel 2. Het mandaat van de vertegenwoordiger inzake de agenda van de bijzondere
algemene vergadering van 15 december 2021 Interleuven als volgt vast te stellen:
- Goedkeuring van alle agendapunten van de bijzondere algemene vergadering.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

20) Mandatering Buitengewone Alg.Vergadering Hofheide 15.12.2021
Feitelijke context
Gelet op de uitnodiging van Hofheide voor de buitengewone algemene vergadering van 15
december 2021;
Gelet op de agenda van deze vergadering, nl.
Agenda:
1. Goedkeuring van het verslag van de gewone algemene vergadering van 23 juni 2021
2. Budget 2022 en meerjarenplanning
3. Tarieven vanaf 1/1/2022
4. Varia
Bijgevoegde documenten
1. Verslag van de gewone algemene vergadering van 22 juni 2021
2. Budget 2022 en meerjarenplanning
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;

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad stelt het mandaat van de (plaatsvervangende) vertegenwoordiger
inzake de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 15.12.2021 van Hofheide
als volgt vast:
-

Goedkeuring van alle agendapunten van de buitengewone algemene vergadering

Artikel.2 .Deze beslissing te onderwerpen aan het algemeen toezicht en een afschrift over te
maken aan Hofheide (directie@hofheide.be) 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.

21) Vragen.
goedgekeurd
Raadslid Vandijck heeft vragen omtrent de signalisatievergunning van fase 2 van VBR Velpe;
de voorgestelde omleidingen hadden beter gekund. Schepen Mollu kan dit beamen, maar er
zijn andere en praktische bezwaren waar rekening moet mee gehouden worden (vb. Miskom
is niet langs alle kanten bereikbaar, AWV moet voor alternatieve routes via de N29 zijn
goedkeuring
geven,
evenals
de
gemeente
Glabbeek).
Raadslid Geysenbergs wijst op de toename van verkeer in de Nieuwstraat, wat zorgt voor
onveilige situaties voor de voetballertjes met de fiets. Schepen Mollu erkent het probleem.
Eénrichtingsverkeer is hier echter geen optie. Er werd een snelheidsinformatiebord geplaatst
dat na uitlezing kan aanzetten tot het laten optreden van de politie. Daarnaast is er ook al een
verbod
voor
vrachtwagens.
Raadslid Vandijck informeert naar de bereikbaarheid van het kerkhof van Miskom op 10 en 11
november. Schepen Mollu stelt dat dit te voet geen problemen mag geven, met de auto wordt
dit moeilijker. De werf start terug op na 01/11. Mensen moeten dan langs de werf gaan; dat
kan want het voetpad is niet opgebroken. Ook de handelszaken blijven bereikbaar, dit ondanks
de eerdere ongelukkige opstelling van een machine (die de bedoeling had om een put af te
dekken
en
de
veiligheid
dus
te
garanderen).
Raadslid Vlayen deelt mee dat inschrijvers voor het Torendraaiersproject een brief hebben
ontvangen dat dit project gecancelled werd. Klopt dit? Zo ja, waarom werd er door de
gemeente al zoveel ruchtbaarheid aan gegeven. Hebben we niet voor onze beurt gesproken,
vraagt het raadslid zich af. Schepen Willems deelt mee dat er nog geen beslissing is van de
provincie. De schepen licht nog eens het verloop van dit dossier toe. Er werd in zee gegaan
met een projectontwikkelaar; dergelijke firma’s verkopen op plan vooraleer ze aan een project
beginnen. De kopers zijn in dat geval wel op de hoogte van het feit dat er nog geen
bouwvergunning is. Door 1 beroep staat het hele project nu inderdaad stil. Raadslid Mollu
begrijpt dat dit heel frustrerend is, maar niet communiceren is geen optie, want dan weten de
burgers niet wat er te gebeuren staat. Schepen Willems bevestigt dat BUUR een studie heeft
gemaakt om dit project zo op de markt te brengen. Als bestuur zijn we voorzichtig te werk
gegaan. Dat er iemand in beroep gaat, hebben we niet in de hand. Raadslid Vandijck vraagt
zich af of er een schadevergoeding kan gevraagd worden als het project niet kan doorgaan.
Het ware wellicht beter geweest om met een PPS te werken. Schepen Willems stelt vast dat
je dan ook al kosten al gemaakt. We kijken alleszins na of in dit geval kosten kunnen
teruggevraagd
worden.
Raadslid Veronique Hermans informeert naar de klacht inzake het woonuitbreidingsgebied.
Schepen Willems bevestigt dat dit van dezelfde persoon komt. Daar oordeelt de klager dat het
project te grootschalig is en dat de open ruimte moet gevrijwaard worden. In dit dossier is er
ook een
wijzigingsverzoek ingediend naar 30 sociale woningen (ipv 38) en dus een
vermindering met 1 bouwlaag. De beslissing daar is er pas over 40 dagen. Hier is er wel nog
geen voorverkoop. Raadslid Veronique Hermans vraagt naar het geboortebos. De
burgemeester deelt mee dat dit voorzien is op 12/12, weliswaar onder voorbehoud omwille
van corona. Schepen Mollu deelt mee dat er een inhaalbeweging komt nl de aanplanting is nu
voor
2
geboortejaren.
Schepen Mollu geeft toelichting over de openstelling van de N29. Op 8/11 komt min. Peeters

het lintje knippen om 15u. Iedereen is welkom; het gaat er wel druk zijn omdat ook de
scholieren zijn uitgenodigd (80-tal kinderen). Er is politiebegeleiding voorzien.
Raadslid Geysenbergs vraagt de burgemeester naar de coronatoestand in onze gemeente.
De burgemeester deelt mee dat ook wij in een stijgende curve zitten: vanmorgen waren er 26
casussen (stijging met 10 eenheden sinds eergisteren). We volgen dit zeer goed op; er is een
zeer goede lokale tracing vanuit het OCMW. De besmette personen zijn zowel gevaccineerden
als niet-gevaccineerden; het merendeel is wel niet zwaar ziek. De vrees bestaat dat het
morgen nog veel erger zal zijn. Uit veiligheidsoverwegingen werd de mondmaskerplicht in het
gemeentehuis begin deze week al terug ingevoerd. De burgemeester vermoedt dat iedereen
een 3de vaccin gaat krijgen. Raadslid Vandijck informeert of gaat worden ingegrepen op
activiteiten. Schepen Mollu deelt mee dat er voor de urban run nog geen 400 inschrijvingen
zijn; we werken wel met een covid safe ticket. Raadslid Vandijck vraagt naar het lot van de
activiteiten nu dit weekend. De burgemeester deelt mee dat er bij het toneel geen 200
personen aanwezig gaan zijn. Het covid safe ticket wordt gehanteerd. De burgemeester wijst
ook op het belang van verluchting. Gelukkig is het volgende week vakantie; de problemen zijn
er nu vnl. door de scholen. We blijven het alleszins op de voet opvolgen, besluit de
burgemeester.
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