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OPENBARE ZITTING
STANDAARDPUNTEN
SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
De notulen van vorige zitting datum van donderdag, 26 augustus 2021 worden goedgekeurd.
goedgekeurd
Stemresultaat: 15 stemmen voor (Kim Vandepoel, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden, Kristof Mollu, Michel Vander Velpen, André Alles, Paul Francen,
Betty Geysenbergs, Patrick Vlayen, Benny Hermans, Laura Schurmans, Veronique Hermans,
Guy Vandebergh, Anneleen Schoeters), 1 stem onthouding (Koen Veulemans)

FINANCIËN
2) Prijssubsidies AGB 2021 - herziening vanaf oktober
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils
Feitelijke context

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

We verwijzen naar de beslissing van de Raad van Bestuur AGB op 28/1/2021 inzake de
halvering van de tarieven voor het eerste semester 2021 en het besluit AGB van 27/5/2021
om deze halvering van de tarieven verder te zetten voor het tweede semester van 2021.
Hierna vindt u de nieuwsbrief van Q&A en GD&A inzake de meest recente circulaire.
Newsflash! Het optimisme was van korte duur: AGB’s maken (hopelijk) opnieuw winst
vanaf 1 oktober
De fiscus heeft afgelopen vrijdag een nieuwe Circulaire 2021/C/57 gepubliceerd betreffende
de beoordeling van de al dan niet aanwezigheid van een winstoogmerk in hoofde van een
autonoom gemeentebedrijf. De vereiste uit de vorige circulaire dat AGB’s vanaf 1 juli opnieuw
winst dienen te maken wordt toch niet haalbaar geacht door de fiscus. In de huidige circulaire
wordt gemikt op de periode vanaf 1 oktober 2021.
Er werden reeds eerder circulaires gepubliceerd over dit onderwerp, die in voorgaande
nieuwsbrieven werden besproken
Ook nu bevestigt de fiscus dat de uitzonderlijke economische omstandigheden ingevolge de
maatregelen die zijn genomen ter bestrijding van COVID-19 (Coronavirus) dienen te worden
aangemerkt als een toevallige gebeurtenis, waarmee geen rekening wordt gehouden voor de
beoordeling van het winstoogmerk in hoofde van een autonoom gemeentebedrijf.
De bevestiging dat voor het boekjaar 2020 het winstoogmerk niet zal worden beoordeeld wordt
wederom hernomen.
Voor het boekjaar 2021 heeft de minister beslist dat met de handelingen verricht tot en met
30.09.2021 evenmin rekening zal worden gehouden door de administratie. Met de handelingen
verricht vanaf 01.10.2021 zal daarentegen door de administratie wel rekening worden
gehouden. Vanaf die datum zal het winstoogmerk aldus opnieuw worden beoordeeld volgens
de bepalingen van de gekende Beslissing nr. E.T.129.288 van 19.01.2016.
De mildheid van de fiscus strekt zich helaas (nog) niet uit over het volledige boekjaar 2021,
wat maakt dat de periode waarbinnen prijssubsidies kunnen worden gegenereerd bijzonder
kort is. Laat ons hopen dat in het najaar de volledige capaciteit van de vrijetijdsinfrastructuur
zal kunnen worden gebruikt en deze exploitaties alsdan op volle toeren draaien.
Zoals wij in onze voorgaande nieuwsbrief reeds opmerkten, verduidelijkt ook deze circulaire
niet op welke wijze een autonoom gemeentebedrijf zal moeten aantonen dat men voor het
laatste kwartaal van het boekjaar 2021 van 1 oktober tot 31 december opnieuw voldoet aan
de gestelde voorwaarden. Wellicht zal dit enkel op een sluitende manier mogelijk zijn door het
opstellen van een tussentijdse jaarrekening op datum 30 september 2021.
De fiscale vrijstelling van gemeentelijke corona-toelagen werd door de Wet van 2 april 2021
houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie wel
verlengd tot 31 december 2021. Dit betekent dat eventuele toelagen, die gemeenten
toekennen aan hun autonoom gemeentebedrijf ter dekking van corona-verliezen, vrijgesteld
zijn in de vennootschapsbelasting wanneer ze worden betaald of toegekend voor 31 december
2021.

Let wel op dat de toelagen, toegekend na 1 oktober 2021 – behoudens wijziging van de huidige
circulaire – niet zullen meegeteld worden voor de bepaling van het winstoogmerk in hoofde
van het autonoom gemeentebedrijf. Enkel de door de gemeente aan het autonoom
gemeentebedrijf toegekende subsidies die rechtstreeks verband houden met de prijs behoren

immers tot de maatstaf van heffing van de btw en mogen worden gevoegd bij de ontvangsten
van het autonoom gemeentebedrijf om te bepalen of de statutaire bepalingen inzake
winstoogmerk en het doel winsten uit te keren al dan niet theoretisch zijn.
GD&A Advocaten en Q&A Advisors Public Sector hebben de nodige expertise om uw bestuur
te adviseren inzake de fiscaliteit en financiën van het autonoom gemeentebedrijf.
Auteurs: Steven Michiels, Nathalie Wouters en Marc Goossens
De berekening van het resultaat over de periode januari tem september 2021 en het resultaat
over kwartaal 4 2021, mede gekoppeld aan de prijssubsidies die hiervoor nodig zijn, wordt
hierna geïllustreerd.

Op basis van de gereserveerde uren uit het reservatieprogramma kunnen we afleiden wat de verwachte omzet zou zijn indien we alle factoren
ongewijzigd zouden houden, dit wil zeggen, halvering van de tarieven en prijssubsidies aan factor 10.

juli/sept - 2021

Sporthal De Vruen
Sportzaal unit 1
Sportzaal unit 2
Sportzaal unit 3
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januari t.e.m. juni reeds
geboekt in de omzet

Jaarrapport 2021

705

2.294

707

22.700

Q4 - 2021

2021

jul aug sep okt nov dec Totaal faciliteit Uren Prijs Omzet 705 Prijssubs. 707 Uren Prijs Omzet 705 Prijssubs. 707 705
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De totale omzet 2021 zou 8.057 EUR voor de gefactureerde tarieven aan de huurders zijn en 80.323 EUR vanuit de prijssubsdies. De omzet
t.e.m. juni (eerste semester) is reeds volledig geboekt (2.294 EUR voor de gefactureerde tarieven aan de huurders en 22.700 EUR vanuit de
prijssubsdies).
Voor het derde kwartaal maken we een raming op basis van de reservaties (3.246 EUR huurderstarief en 34.255 EUR prijssubsidies).
Voor het vierde kwartaal zou dit dan respectievlijk 2.337 EUR en 23.369 EUR zijn.
We toetsen vervolgens af of deze omzet voor het vierde kwartaal voldoende is om de kosten af te dekken en dus winst te maken. Hierbij moeten
we naast de budgettaire uitgaven ook rekening houden met de afschrijvingen.

Rekening
61030010
61100000
61110000
61130000
61201000
61201500
61310050
61310090
61399999
61429999
61500100
61502000
61503000
630
64000000
TOTAAL

Halvering van de tarieven en blijvend factor 10
Omschrijving rekening
Q1 - Q3
Q4
Benodigdheden voor gebouwen
5.216,76
783,24
Elektriciteit
2.335,10 5.664,90
Gas
931,33 1.500,00
Water
502,18 1.000,00
Brandverzekering
273,75
0,00
Burgerlijke aansprakelijkheid
885,00
0,00
Erelonen en vergoedingen auteursrechten
306,35
0,00
Erelonen en vergoedingen financieel beheer
0,00 3.000,00
Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden
0,00
830,00
Overige informaticakosten
1.564,23
487,41
Opleidingskosten
0,00
250,00
Huur technische materieel
58,42
0,00
Onderhoud en herstelling technisch materieel
33.962,53 12.037,47
Afschrijvingen
36.092,29 12.030,76
Onroerende voorheffing
2.120,82
706,94
KOSTEN
84.248,76 38.290,72

Totaal
6.000,00
8.000,00
2.431,33
1.502,18
273,75
885,00
306,35
3.000,00
830,00
2.051,64
250,00
58,42
46.000,00
48.123,05
2.827,76
122.539,48

Q1 - Q3
5.216,76
2.335,10
931,33
502,18
273,75
885,00
306,35
0,00
0,00
1.564,23
0,00
58,42
33.962,53
36.092,29
2.120,82
84.248,76

56.932,20 23.368,75
22,50
0,00
0,00
333,50
1.274,66 2.000,00
60,00
0,00
5.719,87 2.336,88
1.575,97 1.388,43
65.585,20 29.427,56

80.300,95
22,50
333,50
3.274,66
60,00
8.056,75
2.964,40
95.012,76

56.932,20
22,50
0,00
1.274,66
60,00
5.719,87
1.575,97
65.585,20
0

32.716,25
0,00
333,50
2.000,00
0,00
2.336,88
1.388,43
38.775,06

89.648,45
22,50
333,50
3.274,66
60,00
8.056,75
2.964,40
104.360,26

-18.663,56 -8.863,17

-27.526,73

-18.663,56

484,33

-18.179,23

70700010 Prijssubsidies vanwege Kortenaken
70700020 Prijssubsidies vanwege Bekkevoort
73100030 Moratoriuminstresten van OV
74500000 Recuperaties van kosten
74799999 Overige diverse operationele opbrengsten
70500010 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen
70509999 Andere huuropbrengsten
TOTAAL
OPBRENGSTEN

RESULTAAT

factor 14
Q4
783,24
5.664,90
1.500,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
830,00
487,41
250,00
0,00
12.037,47
12.030,76
706,94
38.290,72

Totaal
6.000,00
8.000,00
2.431,33
1.502,18
273,75
885,00
306,35
3.000,00
830,00
2.051,64
250,00
58,42
46.000,00
48.123,05
2.827,76
122.539,48

We stellen vast dat het geen optie is om de factor 10 niet aan te passen aangezien het AGB in het vierde kwartaal dan met 8.863,17 EUR
verlieslatend zou zijn. Aan de rechterzijde van de tabel zien we een simulatie aan factor 14 die een beperkte marge oplevert voor het vierde
kwartaal (+ 484,33 EUR). Het globale resultaat zou dan nog steeds negatief zijn met -18.179,23 EUR doch dit wordt door de fiscus uitzonderlijk
toegestaan. Het voordeel van deze uitzonderlijke maatregel van de federale overheid is dat er geen vennootschapsbelasting verschuldigd zal zijn
over het boekjaar 2021 (geen winst) en dat de totaliteit van prijssubsidies, waarop de gemeente 6% BTW dient te betalen, die het AGB vervolgens
moet doorstorten in het kwartaal van de effectieve verhuring, lager zal zijn. Er wordt fiscaal met andere woorden bespaard op de
vennootschapsbelasting (kost AGB) en op de door te storten BTW (kost gemeente).
Indien blijkt dat er onvoldoende liquiditeit in het AGB ontstaat, kan alsnog over een corona-toelage beslist worden.
Er wordt aldus voorgesteld om de prijssubsidie vanaf 01/10/2021 als volgt te bepalen: prijs gebruikers x 14 (factor 14).
De prijzentabel ziet er dan als volgt uit:

prijzen excl. 6% BTW

Gebruikstarieven
sporthal De Vruen
Particulieren/
Verenigingen/ scholen
van Kortenaken
Prijssubsidie gemeente
Kortenaken aan AGB
Totale ontvangst AGB
Particulieren/
Verenigingen/ scholen
van Bekkevoort
Tussenkomst gemeente
Bekkevoort*
Prijssubsidie gemeente
Kortenaken aan AGB
Totale ontvangst AGB

SPORTHAL
POLYVALENTE ZAAL
Dagtype A Dagtype B Polyvalente Dagtype A Dagtype B
1 unit/u 2 units/u 3 units/u
(9 uur)
(14 uur)
zaal
(9 uur)
(14 uur)
€

2,50 €

4,00 €

5,00 €

40,00 €

60,00 €

2,50 € 20,00 €

30,00

€ 35,00 € 56,00 € 70,00 €

560,00 €

840,00 €

35,00 € 280,00 €

420,00

€ 37,50 € 60,00 € 75,00 €

600,00 €

900,00 €

37,50 € 300,00 €

450,00

14

€

2,50 €

4,00 €

5,00 €

40,00 €

60,00 €

2,50 € 20,00 €

30,00

€

2,50 €

4,00 €

5,00 €

40,00 €

60,00 €

2,50 € 20,00 €

30,00

1

€ 32,50 € 52,00 € 65,00 €

520,00 €

780,00 €

32,50 € 260,00 €

390,00

13

€ 37,50 € 60,00 € 75,00 €

600,00 €

900,00 €

37,50 € 300,00 €

450,00

* wordt bepaald door schriftelijke overeenkomst tussen AGB en gemeente Bekkevoort

Particulieren/
Verenigingen/ scholen
€ 5,00 € 8,00 € 10,00 €
buiten gemeente
Kortenaken/ Bekkevoort
Prijssubsidie gemeente
€ 32,50 € 52,00 € 65,00 €
Kortenaken aan AGB
Totale ontvangst AGB € 37,50 € 60,00 € 75,00 €

80,00 €

120,00 €

5,00 € 40,00 €

60,00

520,00 €

780,00 €

32,50 € 260,00 €

390,00

600,00 €

900,00 €

37,50 € 300,00 €

450,00

6,5

De prijssubsidie van gemeente Bekkevoort werd constant gehouden conform de afspraak,
namelijk een bijpassing van 1 keer het gebruikerstarief..
Rekening houdende met de kredieten 2021 waarbij het AGB 12.500 EUR huurinkomsten van
gebruikerstarieven heeft en 125.000 EUR prijssubsidies ontvangt van Gemeente Kortenaken
zal er door deze gewijzigde randvoorwaarden een aanpassing van het meerjarenplan moeten
plaatsvinden.
Gelet dat Gemeente Kortenaken overeenkomstig 125.000 EUR x 1,06 (132.500 EUR)
uitgaven voor prijssubsidies aan het AGB gebudgetteerd (64950000) heeft, zal er nu een
besparing van 37.472,64 EUR op dit budget geraliseerd worden (89.648,45 EUR x 1,06 =
totale kost van 95.027,36 EUR).

64950000
Gemeente (6% btw):
95.027,36 Realisatie
132.500,00 Budget
37.472,64 Overschot budget
Deze wijziging zal opgenomen worden in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op Circulaire 2021/C/57 van 11 juni 2021:
https://www.stradalex.com/nl/sl_src_publ_leg_spffin/document/circ_legtva20210611_2021C5
7-nl;
Gelet op de besluiten van de Raad van Bestuur AGB, d.d. 28/1/2021 en 27/5/2021.
Financiële aspecten

BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist akkoord te gaan met de prijzentabel zoals in het overwegende
gedeelte weergegeven (factor 14).
Art. 2. De gemeenteraad neemt kennis van de budgettair impact van dit besluit op het krediet
2021.
goedgekeurd
Dit punt werd reeds behandeld bij het AGB en daar goedgekeurd.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
3) Collectieve hospitalisatieverzekering - gunning
Betrokkenen

Dossierbeheerder:

Bevoegd schepen:

Feitelijke context
Na een openbare aanbestedingsprocedure die in 2017 door de FPD (Federale
Pensioendienst) werd gevoerd, beheert AG-INSURANCE sinds 01/01/2018 onze collectieve
verzekeringsovereenkomst. Dit contract loopt af op 31.12.2021.
De FPD-GSD vaardigde daarom een nieuwe overheidsopdracht uit in april 2021. De uitvoering
van de nieuwe opdracht zal ingaan op 01.01.2022 en aflopen op 31.12.2025.
De gunningswijze was een aanbesteding op Europees niveau krachtens art. 36 van de Wet
van 17 juni 2016. Er werd een basispolis opgesteld waarvan niet mag worden afgeweken door
de inschrijvers; de prijs was bijgevolg het enige gunningscriterium.
In zitting van 25.03.2021 besliste de gemeenteraad om deel te nemen aan de
overheidsopdracht via GSD inzake de collectieve hospitalisatieverzekering.
De FDP informeert ons dat de collectieve hospitalisatieverzekering werd toegekend aan Ethias
voor een periode van 4 jaar, na de openbare aanbestedingsprocedure. De huidige
kaderovereenkomst met AG Insurance loopt dus af op 31 december 2021.
Ethias, in partnerschap met Medexel, staat in voor de collectieve hospitalisatieverzekering van
1 januari 2022 tot 31 december 2025.
De jaarlijkse premies voor de jaren 2022 en 2023, lasten en taksen inbegrepen, bedragen:
Hoofdverzekerde
of nevenverzekerde
0 tot 20 jaar
21 tot 49 jaar
50 tot 66 jaar
Vanaf 67 jaar

Basisformule
(gemeenschappelijke
kamer)
36,18 €
83,12 €
149,47 €
348,22 €

Uitgebreide formule
(eenpersoonskamer)
62,72 €
149,47 €
282,17 €
646,80 €

Welke zijn de voornaamste wijzigingen in
vergelijking met de huidige dekking?
Ziehier een overzicht van de voornaamste wijzigingen in vergelijking met de huidige dekking
bij AG Insurance:





De leeftijdscategorie '50 tot 64 jaar' werd uitgebreid naar 66 jaar zodat alle actieve
personeelsleden vanaf 2024 hieronder zouden vallen. De categorie '70 jaar en ouder'
werd dientengevolge vervangen door '67 jaar en ouder'.
De franchise voor de uitgebreide formule verhoogt; ze bedraagt voortaan 250 € in
plaats van de huidige 130 €. Er is geen franchise voor de basisformule;
De terugbetaling van kosten waarvoor geen wettelijke tegemoetkoming wordt
toegekend, bedraagt 3.000 € in plaats van de huidige 2.500€;



De tegemoetkoming in de verblijfskosten van een donor bedraagt maximum 2.000 € in plaats
van de huidige 1.500 €;



In geval van hospitalisatie naar aanleiding van een psychische, psychiatrische of
mentale aandoening, wordt de tegemoetkoming per verzekerde verworven
gedurende een al dan niet ononderbroken periode van 36 maanden, die begint op de




eerste dag die recht geeft op een wettelijke tegemoetkoming, in plaats van de huidige
24 maanden;
De tegemoetkoming voor kraamhulp wordt toegekend gedurende ten hoogste twaalf
dagen en tot 620 € in plaats van de huidige 500 €;
Een tegemoetkoming van 50 % in de kosten tot 1.250€ per persoon en per
kalenderjaar voor homeopathische behandelingen, acupunctuur, osteopathie en
chiropraxie uitgevoerd door een erkende specialist voor die behandelingen als er
geen wettelijke tegemoetkoming wordt voorzien voor deze prestaties (enkel van
toepassing voor ernstige ziekten);

Juridisch kader
Gezien de wet van 18 maart 2016 tot overname van in het bijzonder de Gemeenschappelijke
Sociale Dienst (GSD) van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, door de
federale pensioendienst (FPD);Gelet op de omzendbrief BA 2000/14 van 22.12.2000 van de Vlaamse minister van
Binnenlandse Aangelegenheden betreffende de verplichte toekenning van een
hospitalisatieverzekering aan het personeel van de lokale besturen;
Gelet op het sectoraal akkoord 1999-2001 voor het personeel van de lokale overheden van de
Vlaamse Gemeenschap, meegedeeld bij omzendbrief nummer BA 2001-03 van 27.04.2001;
Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1.
De gemeenteraad neemt kennis van de gunning van de collectieve
hospitalisatieverzekering voor het personeel aan Ethias en dit voor de periode 2022-2025 en
sluit aan bij deze polis ingevolge deelname aan de procedure via FPD-GSD.
Art. 2. Het bestuur behoudt de uitgebreide dekking.
kennisname
De burgemeester licht dit punt toe. Het bestuur heeft deelgenomen aan de procedure via de
Gemeenschappelijke Sociale Dienst. Deze procedure werd afgerond en Ethias is als beste
hieruit gekomen. Zij zullen dus instaan voor de hospitalisatieverzekering voor het personeel
voor de volgende 4 jaar. T.o.v. de vorige verzekering zijn er een aantal wijzigingen. De
burgemeester overloopt deze. Dit pakket is beter dan het vorige, op het bedrag van de
franchise na.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

VRIJE TIJD/FEESTELIJKHEDEN/VERORDENINGEN
4) Subsidiereglement voor onderhoud van klein religieus erfgoed

Betrokkenen
Dossierbeheerder: Tina Luyckx

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Reeds verschillende jaren ondersteunt de gemeente vrijwilligers in het onderhoud van het klein
religieus erfgoed. Het vorige reglement was in voege tot 2019.
Overwegende dat de Erfgoedraad een plan van aanpak wil maken met betrekking tot Klein
Religieus Erfgoed, meer bepaald kruisen en kapellen in de gemeente.
Enerzijds denken zij hierbij aan een reglement voor steun bij onderhoud door vrijwilligers aan
kapellen in de gemeente (vergoeding van gemaakte kosten), anderzijds willen zij voor grote
restauratiekosten aan kapellen een prioriteitenlijst opstellen, waarbij per jaar bv. 1 kapel kan
worden aangepakt.
Hierbij zou deels een beroep kunnen gedaan worden op subsidies provincie onderhoud nietbeschermde waardevolle gebouwen, anderzijds zou de gemeente een deel van de kosten op
zich kunnen nemen. Per jaar zal er een gesloten enveloppen van €5000 voorzien worden om
tussen te komen in de kosten.
In bijlage worden het nieuwe reglement en bijhorend aanvraagformulier toegevoegd.
Het College keurde het reglement en bijhorend aanvraagformulier goed op de zitting van
20/09/2021.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist om het reglement en bijhorend aanvraagformulier goed te
keuren.
goedgekeurd
Schepen Willems deelt mee dat er al diverse jaren een reglement is voor een tegemoetkoming
aan de vrijwilligers die het religieus erfgoed onderhouden. Wat er hier verandert is dat er een
gesloten portefeuille komt van 5000 euro per jaar. Eén keer per jaar zal er ook 1 kapel een
renovatie krijgen. De erfgoedgraad heeft een oplijsting hiervan gemaakt (herstel dakwerk,
pleisterwerk,
...)
De kapel van de Klipgaardestraat zal als eerste worden aangepakt, daarna de Sint-Rochus
kapel in Miskom. Andere voorstellen zijn welkom. Deze renovaties worden mee geïntegreerd
in het budget.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

5) Retributiereglement Seniorenweek 2021
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Tina Luyckx
Feitelijke context

Bevoegd schepen: Michel Vander Velpen

Van 15 tot en met 21 november gaat de jaarlijkse Seniorenweek door. Het is aangewezen om
aan de deelnemers een bijdrage te vragen.
De tarieven zijn opgenomen in het retributiereglement in bijlage.
Dit retributiereglement werd goedgekeurd op het CBS van 21 september 2021.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist om het retributiereglement van de Seniorenweek 2021
goed te keuren.
goedgekeurd
Schepen voor senioren Vander Velpen overloopt de retributies die worden gevraagd tijdens
deze
week.
Op 21/11 is er het groot seniorenfeest ingericht door alle seniorenverenigingen. De opbrengst
hiervan gaat naar een goed doel.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
6) Oprichting ILV-ZO Hageland inzake de regierol sociale economie
Betrokkenen
Dossierbeheerder:

Bevoegd schepen:

Feitelijke context
De doelstelling van de interlokale vereniging bestaat in het vervullen van een gezamenlijke
regierol om de uitbouw van de lokale sociale economie en het maatschappelijk verantwoord
ondernemen te stimuleren op het grondgebied van de deelnemende gemeenten.
De deelnemende gemeenten engageren zich om gezamenlijk minimaal één jaarlijkse actie te
organiseren die de netwerking op het grondgebied bevordert inzake de sociale economie en
het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met de acties willen we de samenwerking
tussen de sociale economie actoren uit de gemeentes versterken, de samenwerking tussen
sociale economie en privébedrijven promoten, het maatschappelijk verantwoord ondernemen
stimuleren, ... Daarnaast voorzien de gemeentes een jaarlijkse gezamenlijke actie die bijdraagt
aan de ontwikkeling van de lokale sociale economie, en een actie ter promotie van
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Deze overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur lopende van 1 september 2021
tot en met 31 december 2024.
Ter ondersteuning van de gezamenlijke regierol kan de Vlaamse regering een subsidie
toekennen van 50 000 euro aan de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met 80.000
inwoners. Bij toekenning van dit bedrag wordt dit integraal gebruikt voor de uitvoering van
onderstaande acties.

Stad Tienen neemt de regierol sociale economie op.
Andere deelnemende
zijn: Landen, Zoutleeuw, Geetbets, Kortenaken, Linter en Hoegaarden.

besturen

Gelet op het ontwerp van overeenkomst in bijlage.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op het decreet van 22 december 2017 betreffende de intergemeentelijke samenwerking.
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist tot goedkeuring van de oprichting van een interlokale
vereniging met statutaire draagkracht inzake de regierol sociale economie volgens bijgaande
overeenkomst. De tekst van deze overeenkomst maakt integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 2. De samenwerking gaat in op 01.10.2021.
goedgekeurd
Schepen Willems licht de doelstelling van deze interlokale vereniging toe. Concreet wil men
de samenwerking bevorderen tussen de sociale economie actoren onderling, evenals de
samenwerking met privé bedrijven. Jaarlijks worden een aantal acties gehouden. Alle leden
krijgen een zitje in de raad van bestuur; Tienen neemt de regierol op zich. De oprichting kwam
er om de subsidie van 50 000 euro te kunnen bekomen.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

7) Intrekking beheersoverdracht Fluvius Gis per 01.06.2022
Betrokkenen
Dossierbeheerder:

Bevoegd schepen: Kristof Mollu

Feitelijke context
De gemeente is een deelnemer van de opdrachthoudende vereniging PBE.
PBE doet voor de uitvoering van haar activiteiten en de daarmee verband houdende
openbaredienstverplichtingen een beroep op de werkmaatschappij Fluvius System Operator
cv met zetel te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle.
Gelet op de statuten van PBE waarbij in het voorwerp expliciet vermeld wordt dat ze bevoegd
is voor “het ter beschikking stellen aan de deelnemende gemeenten, die daartoe een
uitdrukkelijke beslissing hebben genomen, in het kader van een geografisch
informatiesysteem (GIS), van basis- en themakaarten, waarvan de gegevens inzake
topografie, cartografie en geografie betrekking hebben op wat zich boven, op en onder het
openbaar en/of privé-domein bevindt, met inbegrip van koppelingen met andere databronnen”.
Gelet op het aanbod dat PBE heeft gecreëerd voor haar deelnemers, m.n. Fluvius GIS,
bestaande uit het aanbieden van een geografisch informatiesysteem (GIS). Het Fluvius GIS
aanbod heeft o.a. betrekking op de uitbouw en het beheer van een geografisch
informatiesysteem waarbij PBE zal instaan voor de investering en het onderhoud van
verschillende themakaarten; het aanbieden van de functionele toepassing met aanbod van de
wettelijk verplichte modules en eventuele bijkomende modules op vraag van de gemeente;

operationele ondersteuning en het voorzien in een opleiding voor het gebruik van de
toepassing.
Gelet op het artikel 11 van het reglement Fluvius GIS, zoals goedgekeurd door de Raad van
Bestuur van PBE op 21 juni 2019, waarin voorzien wordt dat de Fluvius GIS-dienstverlening
een einde zal nemen in geval van herroeping van de beheersoverdracht door de deelnemer
mits de statuten van de netbeheerder in deze mogelijkheid voorzien.
Ingevolge de statutenwijzigingen d.d. 4 december 2020 werd de herroepbaarheid van de
beheersoverdracht voor de activiteit Fluvius GIS opgenomen in artikel 11 2de alinea punt e
van de statuten van PBE.
Ingevolge het intern kerntakendebat op het niveau van Fluvius, zoals goedgekeurd door de
Raad van Bestuur van PBE, werd beslist om de activiteit Fluvius GIS niet langer als kerntaak
te weerhouden. Tevens werd beslist om de continuïteit van de activiteit Fluvius GIS te
bestendigen en te blijven ondersteunen tot een volwaardig alternatief tegen gelijkwaardige
voorwaarden qua dienstverlening, service en prijs met een lange termijn garantie voor de
toekomst kan worden gevonden.
De gemeente is van oordeel dat de GIS-activiteit een volwaardige activiteit betreft en wenst
de GIS-activiteit tot een volwaardige activiteit te blijven uitbouwen en desgevallend uit te
breiden volgens de noden en tendensen in het GIS-landschap die noodzakelijk zijn voor een
goede en efficiënte werking van het geografisch informatiesysteem en dit binnen het daarvoor
bepaalde financiële kader. De gemeente is overtuigd dat hiervoor alternatieven op de markt
voorhanden zijn.
Gelet op bovenstaande visie van Fluvius op de afbouw van de niet-kerntaken en gelet op
bovenvermelde visie van de gemeente over de invulling van de GIS activiteit, wordt
voorgesteld om haar beheersoverdracht voor de activiteit Fluvius GIS te herroepen.

Overwegende dat de gemeente de Raad van Bestuur van PBE verzoekt om deze intrekking
van de beheersoverdracht voor de activiteit Fluvius GIS uiterlijk met ingang van 1 juni 2022 ter
aanvaarding te agenderen op de ek. Algemene Vergadering.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid Deel III,
Titel III betreffende de Intergemeentelijke samenwerking.
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de intrekking van de
beheersoverdracht voor de Fluvius GIS activiteit en bijgevolg aan de herroeping van de
aansluiting uiterlijk met ingang van 1 juni 2022 van de gemeente bij de opdrachthoudende
vereniging PBE voor de activiteit Fluvius GIS en dit overeenkomstig de hierboven vermelde
modaliteiten.

Artikel 2. De opdrachthoudende vereniging PBE te verzoeken de in artikel 1 genomen
beslissing ter aanvaarding voor te leggen aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Artikel 3 . Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen alsook kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende
vereniging PBE, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie) op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be

goedgekeurd
De technische dienst en de dienst omgeving maken gebruik van het GIS-systeem, aldus
schepen Mollu. Door het afstoten van dit aanbod door Fluvius, dient er gezocht worden naar
een andere leverancier. In afwachting moeten we wel de huidige beheersovereenkomst
stopzetten. Fluvius garandeert wel deze toepassing tot 30.06.2022
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

8) Vragen.
goedgekeurd
De voorzitter deelt de datums mee van de resterende zittingen van 2021 nl. 28/10 en 16/12.
In november is er geen zitting, tenzij er dringende punten ter behandeling staan.
Raadslid Vlayen informeert wanneer de inhuldiging voorzien is van de gsm-mast op de kerk
van Waanrode. Schepen Willems herhaalt dat wij hier geen vat op hebben. De laatste werken
zouden uitgevoerd zijn, waardoor de mast nog enkel actief moet gesteld worden. De pastoor
verwachtte dat dit nog voor dit jaar ging zijn. Volgens raadslid Alles zijn er echter problemen
met
de
getrokken
kabel.
Wordt
vervolgd
….
Raadslid Geysenbergs informeert naar de branddeur in de zaal van de Ransberg. Schepen
Willems deelt mee dat deze deur daags na de vorige raad open werd gesteld. Er zal nog een
sticker aangebracht worde “enkel te gebruiken in geval van nood”. Wat de koeling tegen de
grond betreft, die staat er inderdaad ongelukkig. De technische dienst adviseert echter om de
toch
niet
te
verzetten.
Raadslid Alles betreurt dat de borden voor de feesten van de Hoeledense Dries er al zo vroeg
stonden. Een aantal zijn op het fietspad terecht gekomen. Raadslid Alles is deze gaan
wegleggen. Hij stelt zich ook de vraag of er geen briefje opgeplakt moet worden met de uren
en de datums. De burgemeester is op de hoogte van het gebeuren met de platen. Hij zal de
organisatoren ook er op aanspreken dat de borden na de feestelijkheden zo snel mogelijk weg
moeten. Raadslid Alles stelt zich de vraag of de vereniging de buren niet moet verwittigen,
want dit is niet gebeurd. De burgemeester bevestigt dat dit volgens de convenant verplicht is.
Raadslid Alles met de lozing in een beek op de Klein Kempenseweg. Hij stelt zich de vraag
wie deze beek moet onderhouden. Schepen Mollu kijkt dit na. Raadslid Alles vraagt wanneer
de vrijwilligers van het OCMW de verjaardagsbezoeken terug gaan opstarten. Schepen
Vander Velpen deelt mee dat dit werd besproken op de seniorenraad. Het merendeel van de
leden was voorstander om terug op de starten in maart 2022 (de bezoeken zijn gestopt in
maart 2020, waardoor de onderbreking dan net 2 jaar is geweest).
De burgemeester informeert de raadsleden over de 3de coronaprik voor de 65+. De 85+
werden al uitgenodigd. Iedereen van hen wordt gevaccineerd op 13/10. 65+ krijgen hun prik 5
à 6m na de tweede prik. Dit zal verlopen via het vaccinatiecentrum. Budgettair is dit geen
probleem,
omdat
er
nog
overschot
is.
Raadslid Alles informeert naar het dossier van de frituur in Hoeleden. De burgemeester en
schepen Vandewijngaerden delen mee dat de overtreder ondertussen al een 2de aangetekend

schrijven
heeft
gehad.
Raadslid Francen herinnert aan de problemen met het maaien van de bermen. Er zijn nog
altijd wegjes die nog niet afgereden zijn en morgen zijn we 01 oktober. Schepen
Vandewijngaerden meldt dat de uitvoerder al een 2de PV heeft gekregen, waarna de
verbreking van het contract zal volgen met het opleggen van een boete en/of het laten
uitvoeren van de werken door een derde op kosten van de huidige contractant. Het onderhoud
van de hagen door De Winning is wel vervroegd.
Raadslid Francen meldt dat aan een versmalling op de Neerlintersesteenweg de ondergrond
niet meer stabiel is. Schepen Mollu verwijst naar een overleg met de expert van de verzekering
dinsdag jl. De vorige expert is ermee gestopt; er werd een vervanger aangesteld. Deze vraagt
nu een cameraonderzoek; hij vermoedt een verzakking van de rioolbuis zelf. Foto’s van de
funderingen heeft hij gehad. Schepen Mollu stelt voor om te bekijken of de versmalling ook
kan
opgespoten
worden.
Raadslid Geysenbergs informeert naar het openstellen van de Tiensesteenweg. Schepen
Mollu kan het heuglijke nieuws melden dat dit voor eind oktober zal zijn; op 12/10 wordt de
exacte datum bepaald. Momenteel zijn er nog 3 kranen bezig om de grachten te verstevigen;
bepaalde middeneilanden moeten nog geplaatst worden, naast de afwerking van de parking.
Raadslid Geysenbergs informeert naar de stand van zaken van de werken in de Bauwelstraat.
Schepen Mollu meldt dat de fietspaden zijn getrokken en de boordstenen werden gegoten. Op
11/10 volgt de toplaag van asfalt, op 12/10 de belijning en op 13/10 de openstelling. Dit zit
m.a.w. heel goed op schema. In de week van 4/10 ontvangen alle inwoners een brief over de
fasewissel.
Schepen Vandewijngaerden deelt raadslid Veronique Hermans mee dat wat betreft de
afsluiting van het speelplein aan het Kleinveld, er zal gewerkt worden met een poortsysteem.
Aan de kant van de Molenberg is er een toegang voorzien voor de technische dienst.

Voor de notulen,
De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Dominique Hayen

Kim Vandepoel

