Provincie Vlaams-Brabant

College van Burgemeester en
Schepenen
Verslag van maandag, 30 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:

SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
Goedkeuring notulen vorige vergadering.

2) Belastingreglement op niet geadresseerd drukwerk met een handelskarakter
en gelijkgestelde producten aanslagjaar 2021-2025
Goedkeuring belastingreglement op niet geadresseerd drukwerk met een handelskarakter en
gelijkgestelde producten aanslagjaar 2021-2025

3) Retributiereglement op de gemeentelijke sportlessen 2021
Goedkeuring retributiereglement op de gemeentelijke sportlessen 2021.

4) Retributiereglement op het ter beschikking stellen van zalen en lokalen GC
2021-2025
Goedkeuring retributiereglement op het ter beschikking stellen van zalen en lokalen GC 20212025

5) Belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen 2021-2025
Goedkeuring belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen 2021-2025

6) Belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen 2021-2025
Goedkeuring belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen 2021-2025.

7) Belastingreglement op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen
2021-2025
Goedkeuring belastingreglement op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen 20212025.

8) Belastingreglement op tweede verblijven 2021-2025
Goedkeuring belastingreglement op tweede verblijven 2021-2025.

9) Belastingreglement opcentiemen op de door het Vlaams gewest geheven
heffing ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten
2021-2025
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Goedkeuring belastingreglement opcentiemen op de door het Vlaams gewest geheven heffing
ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten 2021-2025.

10) Retributiereglement op de afgifte van administratieve stukken - dienst
omgeving 2021-2025
Goedkeuring retributiereglement op de afgifte van administratieve stukken - dienst omgeving
2021-2025.

11) Retributiereglement op het ophalen van sluikstortingen 2021-2025
Goedkeuring retributiereglement op het ophalen van sluikstortingen 2021-2025

12) Retributiereglement op het snoeien en verwijderen van overhangende
takken over gemeentelijke eigendom 2021-2025
Goedkeuring retributiereglement op het snoeien en verwijderen van overhangende takken
over gemeentelijke eigendom 2021-2025.

13) Belastingreglement op de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval
en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval 2021-2025
Goedkeuring belastingreglement op de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en
daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval 2021-2025.

14) Retributiereglement
op
grafconcessies
columbariumnissen 2021-2025

en

concessies

op

Goedkeuring retributiereglement op grafconcessies en op concessies op columbariumnissen
2021-2025

15) Belastingreglement op masten en pylonen 2021-2025
Goedkeuring belastingreglement op masten en pylonen 2021-2025.

16) Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk
openbaar domein 2021-2022
Goedkeuring retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar
domein 2021-2022.

17) Retributiereglement op het inzetten van gemeentelijk personeel technische
dienst 2021-2025
Goedkeuring retributiereglement op het inzetten van gemeentelijk personeel technische dienst
2021-2025.

SOCIALE DIENST
18) Retributiereglement IBO kieke-Boe 2021-2025
Goedkeuring retributiereglement IBO Kieke-Boe 2021-2025.

SECRETARIAAT
19) Concessie columbariumnis Hoeleden
Goedkeuring concessieaanvraag columbariumnis op de begraafplaats van Hoeleden.

OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU
20) Goedkeuring omgevingsvergunning - OMV/2020/081 - zonnepanelen Hanenstraat 2A, 3472 Kortenaken - Hans Depré
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Goedkeuring omgevingsvergunning - OMV/2020/081 - zonnepanelen - Hanenstraat, 3472
Kortenaken

21) Goedkeuring omgevingsvergunning - OMV/V/2020/011 - verkaveling 1 OB Pottelbergstraat, 3471 Kortenaken - Dirk Arnauts
Goedkeuring omgevingsvergunning - OMV/V/2020/011 - verkaveling 1 OB - Pottelbergstraat,
3471 Kortenaken

22) Goedkeuring omgevingsvergunning - OMV/2020/091 - paardenstal Kersbeek-Dorp 8, 3472 Kortenaken - Melissa Jennes
Goedkeuring omgevingsvergunning - OMV/2020/091 - paardenstal - Kersbeek-Dorp, 3472
Kortenaken

23) Goedkeuring omgevingsvergunning - OMV/2020/086 - woning met magazijn
- Hoeledensebaan 209, 3471 Kortenaken - Jeroen Goorts
Goedkeuring omgevingsvergunning
Hoeledensebaan, 3471 Kortenaken

-

OMV/2020/086

-

woning

met

magazijn

-

24) Kennisname van deling - goed gelegen Afd. 05, sectie B, perceelnummer
141N, 141P, 141K - dossiernummer 2020/00021/splt.
Kennisname van deling - goed gelegen Afd. 05, sectie B - dossiernummer 2020/00021/splt.

25) PV op 30 november 2020 van sluiting openbaar onderzoek van aanvraag tot
omgevingsvergunning met dossiernummer : OMV/2020/094 over
"verbouwen van een vrijstaande ééngezinswoning" op 24 november 2020.
Kennisname

26) Goedkeuring adreswijziging Liefkensrode 2
Goedkeuring adreswijziging Liefkensrode 2

27) Klimaatprojecten
Klimaatprojecten

28) Kennisgeving voorstel ondergrondse sorteerstraten
Kennisgeving voorstel ondergrondse sorteerstraten

29) Goedkeuring Haltes openbaar vervoer grondgebied Kortenaken"
Goedkeuring Haltes openbaar vervoer grondgebied Kortenaken

30) Plaatsen van banken en vuilbakken
Plaatsen van banken en vuilbakken

TECHNISCHE DIENST / OPENBARE WERKEN
31) Onderhoudswerken aan wegen, fiets- en voetpaden tijdens 2017 en 2018 Goedkeuring definitieve oplevering
Goedkeuring definitieve oplevering - Onderhoudswerken aan wegen, fiets- en voetpaden
tijdens 2017 en 2018

32) Doorlopende vergunning voor het signaleren van waterleidingwerken op de
openbare weg voor 2021
Goedkeuring van de aanvraag voor een doorlopende vergunning voor het signaleren van
waterleidingwerken op de openbare weg voor 2021
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33) Inname openbaar domein - Sint-Bartholomeuskerk te Waanrode
Goedkeuring inname openbaar domein - Sint-Bartholomeuskerk te Waanrode

34) Inname openbaar domein - kerk Waanrode
Goedkeuring inname openbaar domein - kerk Waanrode

PERSONEEL
35) Pensioenaanvraag personeel technische dienst per 01/05/2021.
Kennisname

ICT EN COMMUNICATIE
36) ROB Warme groeten uit
Deelnemen aan ROB 'warme groeten uit'

VRIJE TIJD/FEESTELIJKHEDEN/VERORDENINGEN
37) Overeenkomst Bieblo
Overeenkomst Bieblo - bibliotheek

38) Sinterklaasfilmpje
Voor het intrede van de Sint in Kortenaken zorgt de dienst Vrije Tijd voor een filmpje en
coronaproof zoektocht voor de kinderen van de gemeente.

39) Kortenaken Verwarmt
Montage van film via drone

ICT EN COMMUNICATIE
40) Gedichten Sterrenweides
Selectieprocedure van de gedichten voor de Sterrenweides.

VRIJE TIJD/FEESTELIJKHEDEN/VERORDENINGEN
41) Jeugdbewegingen subsidie aanvraag zwerfvuilactie
Jeugdbewegingen - initiatieven met een maatschappelijke meerwaarde : projectoproep 2020

42) Retributiereglement Plankenkoorts 2021
Opstelling gedeeltelijk reglement

43) Uitleendienst
Het bestuur maakt een keuze over de toekomst van de uitleendienst.

SECRETARIAAT
44) GKS
Kersbeek:
adm.medewerker

vervanging

wegens

ziekte

kleuterleidster

en

Vervanging vanuit het lerarenplatform en extern (omwille van geen beschikbaarheid binnen de
scholengemeenschap)

45) Kennisname opmeting parking naast het gemeentehuis
De gemeente Kortenaken is eigenaar van een parking gelegen naast het gemeentehuis
(Dorpsplein 35). Van deze parking is achteraan een gedeelte verkocht aan de firma Bovin. Na
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opvragingen bij de registratie (zie bijlage) blijkt dat het gaat om 5a, doch er is nergens bepaald
welke
5a
dit
precies
zijn.
Daarom
werd
een
opmeting
gevraagd.

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

SECRETARIAAT
47) Varia
Bespreking diverse punten

Voor het verslag,
De Algemeen Directeur

De Burgemeester

Dominique Hayen

«VZNaam»
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