Provincie Vlaams-Brabant

College van Burgemeester en
Schepenen
Verslag van maandag, 23 november
2020

Aanwezigen:

Stefaan Devos:
Burgemeester;
Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu:
Schepenen;
Michel Vander Velpen: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
Dominique Hayen: Algemeen Directeur

Verontschuldigd:
Afwezig:

Stefaan Devos: Burgemeester afwezig voor agendapunt 15)

SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
Goedkeuring

2) Politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afval e.a.
Goedkeuring politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijk afval en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen vanaf 1/01/2021.

TECHNISCHE DIENST / OPENBARE WERKEN
3) Vernieuwen van het buitenschrijnwerk van GC Servaas - Goedkeuring
lastvoorwaarden
Goedkeuring lastvoorwaarden voor het vernieuwen van het buitenschrijnwerk van GC
Servaas.

4) Vernieuwen van de verwarmingsinstallatie van GC Servaas - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
verwarmingsinstallatie van GC Servaas.

voor

het

vernieuwen
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5) Goedkeuring werken door nutsmaatschappijen
Herstellingswerken Tiensestraat Riobra

6) Goedkeuring werken door nutsmaatschappijen
Aanvraag werkvergunning Kortenaken, Herrebeekstraat 21 (440000345437).

7) Goedkeuring werken door nutsmaatschappijen
Aanvraag werkvergunning Kortenaken, Leedsevroente 10 (440000347864).

8) Oppersen van betonvakken in Kortenaken en Geetbets tijdens 2020 en 2021
- Goedkeuring vorderingsstaat 3
Goedkeuring vorderingsstaat 3 - Oppersen van betonvakken in Kortenaken en Geetbets
tijdens 2020 en 2021
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9) Inname openbaar domein - Dorpsplein 13
Goedkeuring inname openbaar domein

OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU
10) Belasting op leegstaande woningen en gebouwen aanslagjaar 2020.
Volgend kohier wordt vastgesteld en uitvoerbaar verklaard. Het kohier bevat : het
kohiernummer, de naam en het adres van de belastingplichtige(n) en het voorwerp van de
aanslag. Het kohier van de belasting op leegstand bestaat uit 13 artikels ten bedrage van
16.001,05 euro.

11) Vrijstelling belasting verwaarloosde woningen en gebouwen aanslagjaar
2020 - Grote Vreunte 62 te 3473 Kortenaken.
De aanvraag tot het bekomen van een vrijstelling op de belasting verwaarlozing ingediend
door de zakelijk gerechtigde wordt ingewilligd op basis van het feit dat hij de woning als
hoofdverblijfplaats gebruikt en over geen enkele andere woning beschikt.

12) Vrijstelling belasting verwaarloosde woningen en gebouwen aanslagjaar
2020 - Oude Tiensestraat 32 te 3473 Kortenaken.
De aanvraag tot het bekomen van een vrijstelling op de belasting verwaarlozing ingediend
door de zakelijk gerechtigde wordt ingewilligd op basis van de voorgelegde argumenten en
bewijsstukken en dit voor het aanslagjaar 2020.

13) PV op 23 november 2020 van sluiting openbaar onderzoek van aanvraag tot
omgevingsvergunning met dossiernummer : OMV/2020/087 over
"functiewijziging van paardenstal naar dierenasiel" op 12 november 2020.
Kennisname PV op 23 november 2020 van sluiting openbaar onderzoek van aanvraag tot
omgevingsvergunning met dossiernummer : OMV/2020/087 over "functiewijziging van
paardenstal naar dierenasiel" op 12 november 2020.

14) PV op 23 november 2020 van sluiting openbaar onderzoek van aanvraag tot
omgevingsvergunning met dossiernummer : OMV/2020/085 over "25
ééngezinswoningen en 63 appartementen" op 15 november 2020.
Kennisname PV op 23 november 2020 van sluiting openbaar onderzoek van aanvraag tot
omgevingsvergunning met dossiernummer : OMV/2020/085 over "25 ééngezinswoningen en
63 appartementen" op 15 november 2020.

15) Goedkeuring omgevingsvergunning - OMV/2020/084
Heidestraat 30A, 3470 Kortenaken - Katrien Devos

-

zwembad

-

Goedkeuring omgevingsvergunning - OMV/2020/084 - zwembad Kortenaken

Heidestraat, 3470

16) Gedeeltelijke goedkeuring omgevingsvergunning - OMV/2020/054 uitbreiding woning, stalling, bijgebouw - Bredestraat 103, 3470 Kortenaken
- Jurgen Delaconcorde
Gedeeltelijke goedkeuring omgevingsvergunning - OMV/2020/054 - uitbreiding woning,
stalling, bijgebouw - Bredestraat, 3470 Kortenaken

17) Verkavelingsattest - V2017/08/0
Goedkeuring

18) Goedkeuring opname als 'vergund geacht' in vergunningenregister van
garage bij de woning te Blijstraat 71, 3473 Kortenaken.
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Goedkeuring opname als 'vergund geacht' in vergunningenregister van garage bij een woning
te Blijstraat, 3473 Kortenaken

19) Voorstel tot afschaffing voetweg 59 Kortenaken
Voorstel tot afschaffing voetweg 59 Kortenaken

20) Openstellen aantal voetwegen
Openstellen aantal voetwegen

21) Schrapping huisnummer Struikstraat 3C001
Schrapping huisnummer Struikstraat 3C001

SECRETARIAAT
22) Ecowerf - recyclagepark - verwerving perceel
Standpunt gemeente om geen deel van deze grond aan te kopen.

OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU
23) Goedkeuring bijkomende licentie bluebeam
Goedkeuring bijkomende licentie bluebeam

SECRETARIAAT
24) Addendum aan overeenkomst met Sodexo voor ecocheques
Vanaf 2020 moeten er ecocheques worden toegekend aan het personeel ingevolge het
sectoraal
akkoord
inzake
koopkrachtverhoging.
De overeenkomst met de leverancier van de maaltijdcheques wordt op dit vlak uitgebreid.

25) Resultaten van de verkeersquiz
Resultaten van de verkeersquiz - kennisgeving winnaars en prijzen

VRIJE TIJD/FEESTELIJKHEDEN/VERORDENINGEN
26) Aankoop bewegwijzeringsbordjes
Goedkeuring

27) Indoor activiteiten -13 jarigen
Evaluatie van activiteiten voor -13 jarigen

28) Besteding middelen noodfonds
Het College beslist over de besteding van de middelen van het Vlaams Noodfonds voor de
ondersteuning van de vrijetijdsector in de coronacrisis.

SECRETARIAAT
29) Kerstbomenverkoop KLJ Hoeleden
Goedkeuring kerstbomenverkoop KLJ Hoeleden.

FINANCIËN
30) Bestelbons Mandaten Vorderingen
Goedkeuring mandaten waarvoor het college budgethouder is

SECRETARIAAT
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31) Varia
Bespreking diverse punten

Voor het verslag,
De Algemeen Directeur

De Burgemeester

Dominique Hayen

«VZNaam»
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