Provincie VlaamsBrabant

Gemeenteraad
Notulen van donderdag, 17 december
2020

Aanwezigen:

Kim Vandepoel:
Voorzitter;
Stefaan Devos:
Burgemeester;
Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu:
Schepenen;
Michel Vander Velpen: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer,
Patrick Vlayen,
Benny Hermans,
Laura Schurmans,
Glenn Blockx, Veronique Hermans, Koen Veulemans, Guy Vandebergh,
Anneleen Schoeters:
Raadsleden;
Dominique Hayen: Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Patrick Vandijck: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 18)
Afwezig:

OPENBARE ZITTING
STANDAARDPUNTEN
SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
De notulen van vorige zitting datum van donderdag, 26 november 2020 worden goedgekeurd.
goedgekeurd
Stemresultaat: 18 stemmen voor (Kim Vandepoel, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden, Kristof Mollu, Michel Vander Velpen, André Alles, Paul Francen,
Patrick Vandijck, Betty Geysenbergs, Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Benny Hermans,
Laura Schurmans, Glenn Blockx, Koen Veulemans, Guy Vandebergh, Anneleen Schoeters),
1 stem onthouding (Veronique Hermans)

2) Belastingreglement op niet geadresseerd drukwerk met een handelskarakter
en gelijkgestelde producten 2021-2025
Betrokkenen
Dossierbeheerder:
Feitelijke context

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Het belastingreglement op niet geadresseerd drukwerk met een handelskarakter en
gelijkgestelde producten voor aanslagjaar 2021-2025 wordt in bijlage gevoegd voor
goedkeuring. Wijzigingen op basis van modelreglement verspreid door ABB.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist het belastingreglement op niet geadresseerd drukwerk met
een handelskarakter en gelijkgestelde producten voor aanslagjaar 2021-2025 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
De algemeen directeur licht toe dat alle reglementen een juridische update hebben gekregen
n.a.v. bijscholingen die gevolgd werden en opmerkingen van toezicht. Inhoudelijk is niets
gewijzigd.
Schepen Vandewijngaerden deelt mee dat inzake huishoudelijk afval er wel bijkomend is
voorzien: de gele container en het feit dat matrassen niet meer bij het restafval in het
containerpark
mogen.
Raadslid Vandijck deelt mee dat de VLD-fractie zich zal onthouden inzake de
belastingreglementen omdat zij - zoals vorig jaar ook reeds aangehaald - een jaarlijkse
evaluatie wensen van de belastingreglementen.
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Kim Vandepoel, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Michel Vander Velpen,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Koen Veulemans, Guy Vandebergh, Anneleen Schoeters), 8 stemmen
onthouding
(André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Veronique Hermans)

3) Belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen 2021-2025
Betrokkenen
Dossierbeheerder:

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Het belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen aanslagjaar 2021-2025
wordt in bijlage gevoegd voor goedkeuring. Wijzigingen op basis van de modeldocumenten
van omzendbrief KB/ABB 2019/2.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutel
BESLUIT

Artikel 1. De gemeenteraad beslist het belastingreglement op verwaarloosde woningen en
gebouwen aanslagjaar 2021-2025 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Kim Vandepoel, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Michel Vander Velpen,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Koen Veulemans, Guy Vandebergh, Anneleen Schoeters), 8 stemmen
onthouding
(André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Veronique Hermans)

4) Belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen 2021-2025
Betrokkenen
Dossierbeheerder:

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Het belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen aanslagjaar 2021-2025 wordt
in bijlage gevoegd voor goedkeuring. Wijzigingen op basis van de modeldocumenten van
omzendbrief KB/ABB 2019/2.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist het belastingreglement op leegstaande woningen en
gebouwen aanslagjaar 2021-2025 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Kim Vandepoel, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Michel Vander Velpen,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Koen Veulemans, Guy Vandebergh, Anneleen Schoeters), 8 stemmen
onthouding
(André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Veronique Hermans)

5) Belastingreglement op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen
2021-2025
De gemeenteraad
Betrokkenen

Dossierbeheerder:

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Het belastingreglement op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen aanslagjaar
2021-2025 wordt in bijlage gevoegd voor goedkeuring. Wijzigingen op basis van de
modeldocumenten van omzendbrief KB/ABB 2019/2.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist het belastingreglement op ongeschikt en onbewoonbaar
verklaarde woningen aanslagjaar 2021-2025 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Kim Vandepoel, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Michel Vander Velpen,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Koen Veulemans, Guy Vandebergh, Anneleen Schoeters), 8 stemmen
onthouding
(André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Veronique Hermans)

6) Belastingreglement op tweede verblijven 2021-2025
Betrokkenen
Dossierbeheerder:

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Het belastingreglement op tweede verblijven aanslagjaar 2021-2025 wordt in bijlage gevoegd
voor goedkeuring. Wijzigingen op basis van de modeldocumenten van omzendbrief KB/ABB
2019/2.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist het belastingreglement op tweede verblijven aanslagjaar
2021-2025 goed te keuren.

Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Kim Vandepoel, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Michel Vander Velpen,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Koen Veulemans, Guy Vandebergh, Anneleen Schoeters), 8 stemmen
onthouding
(André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Veronique Hermans)

7) Belastingreglement opcentiemen op de door het Vlaams gewest geheven
heffing ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten
2021-2025
Betrokkenen
Dossierbeheerder:

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Het belastingreglement op de opcentiemen op heffing leegstand en verwaarlozing
bedrijfsruimten aanslagjaar 2021-2025 wordt in bijlage gevoegd voor goedkeuring. Wijzigingen
op basis van de modeldocumenten van omzendbrief KB/ABB 2019/2.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist het belastingreglement op de opcentiemen op de door het
Vlaams gewest geheven heffing ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van
bedrijfsruimten aanslagjaar 2021-2025 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Kim Vandepoel, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Michel Vander Velpen,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Koen Veulemans, Guy Vandebergh, Anneleen Schoeters), 8 stemmen
onthouding
(André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Veronique Hermans)

8) Belastingreglement op de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval
en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval 2021-2025
Betrokkenen
Dossierbeheerder:
Feitelijke context

Bevoegd schepen: Griet Vandewijngaerden

Het belastingreglement op de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en daarmee
vergelijkbaar bedrijfsafval aanslagjaar 2021-2025 wordt in bijlage gevoegd voor goedkeuring.
Aanpassingen op basis van het modelreglement ter beschikking gesteld door Ecowerf.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist het belastingreglement op de inzameling en verwerking van
huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval aanslagjaar 2021 -2025 goed te
keuren.
Artikel. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Kim Vandepoel, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Michel Vander Velpen,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Koen Veulemans, Guy Vandebergh, Anneleen Schoeters), 8 stemmen
onthouding
(André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Veronique Hermans)

9) Belastingreglement op masten en pylonen 2021-2025
Betrokkenen
Dossierbeheerder:

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Het belastingreglement op masten en pylonen aanslagjaar 2021-2025 wordt in bijlage gevoegd
voor goedkeuring. Wijzigingen op basis van de modeldocumenten van omzendbrief KB/ABB
2019/2.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Artikel. 1. De gemeenteraad beslist het belastingreglement op masten en pylonen aanslagjaar
2021-2025 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Kim Vandepoel, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Michel Vander Velpen,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Koen Veulemans, Guy Vandebergh, Anneleen Schoeters), 8 stemmen

onthouding
(André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Veronique Hermans)

Betty Geysenbergs,

10) Vaststelling meerjarenplanning 2020-2025 luik gemeente
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
In bijlage wordt het ontwerp van meerjarenplan 2020-2025 voor het Lokaal Bestuur
Kortenaken gepresenteerd. Dit omvat zowel de entiteiten gemeente als OCMW. De OCMWraad stelt het deel van het OCMW vast en de gemeenteraad stelt het deel van de gemeente
vast. De gemeenteraad neemt een besluit inzake de goedkeuring van het deel van de entiteit
OCMW wat door de OCMW-raad werd vastgesteld.
Juridisch kader
-

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus
(BVR BBC)
Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB BBC)
Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 over de aanpassing van de meerjarenplannen 20202025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

Financiële aspecten
Kostprijs: nvt.
Beschikbaar budget: nvt.
Budgettaire sleutel: nvt.
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad stelt het meerjarenplan 2020-2025 van gemeente Kortenaken vast.
Goedgekeurd
De burgemeester geeft een inleidende toelichting. Voor de periode 2020-2025 hebben de
gemeente en het OCMW voor het eerst een gezamenlijk meerjarenplan opgesteld, gestoeld
op een (interne en externe) omgevingsanalyse. In 2021 doen we voor de eerste keer een
evaluatie van dit plan samen met de opmaak van het budget van 2021.
Hoe hebben we dit aangepakt? Er is uitgegaan van het oorspronkelijk document met de
doelstellingen en acties. Op die manier wordt de leesbaarheid behouden en kan de vergelijking
met het oorspronkelijk meerjarenplan eenvoudig worden gemaakt. Alle acties krijgen een
kleurencode: groen betekent: gerealiseerd - rood betekent: niet meer uit te voeren of
geschrapt - oranje betekent: in uitvoering of andere deadline - blauw betekent: nieuw.
Tov het de oorspronkelijke nota van de meerjarenplanning gebeurde er een aanpassing wat
betreft de prioritaire acties. Dit gebeurde op vraag van het toezicht. Er werden 2 prioritaire
acties voorzien :

•
Integratieverhaal gemeente-OCMW (omwille van de impact op de organisatie – de
actie zal ook ruim genomen worden nl. bevraging, aangepast onthaal, klantengeleiding, audio
in de raadzaal)
•

Project VBR Heerbaan (omwille van de financiële grootte van het project)

Over deze doelstellingen/acties zal apart worden gerapporteerd.
In het oorspronkelijk plan was reeds aangekondigd dat we in deze legislatuur voor grote
uitdagingen zouden staan die moesten uitgevoerd worden binnen een strak financieel keurslijf.
We waren ons er toen echter nog niet van bewust dat de grootste uitdaging op dat moment
nog onbekend was nl. COVID-19. De coronacrisis heeft uiteraard een impact op de financiën
van het lokaal bestuur, zowel aan de ontvangsten- als aan de uitgavenzijde. Om de financiële
gevolgen te kunnen dragen, kan het lokaal bestuur rekenen op subsidies en financiële
maatregelen die uitgaan van de hogere overheden. Voor de kwetsbaarste burgers werden er
subsidies voorzien voor de doelgroep van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn
(O.C.M.W.). Vlaanderen keerde bovendien een eenmalige subsidie uit voor de ondersteuning
van sport, cultuur en jeugd. Na een participatief traject, heeft het lokaal bestuur besloten dit
bedrag te spenderen aan de ondersteuning van de vrijetijdswerking, verenigingen en het in
orde stellen van de vrijetijdsaccomodaties met alle extra hygiënische maatregelen.
De coronacrisis heeft een grote impact op de organisatie en de werking van het lokaal bestuur
in 2020 nl. er kwam thuiswerken en het werken op afspraak. Gemeentelijke activiteiten werden
noodgedwongen afgelast of uitgesteld. Anderzijds heeft de crisis ook zware gevolgen voor
het mentale welzijn van onze burgers en het personeel. Dit kan niet onderschat worden.
Maanden werd er geleefd en gewerkt in een survivalmodus. Vaak was men nauwelijks met
iets anders bezig dan corona. Dit weegt op mensen.
Wij zijn er ons van bewust dat 2021 nog niet op een normale manier zal kunnen starten.
Daarvoor staan er nog teveel lichten op rood. Maar: het wordt beter. Daar zijn we rotsvast van
overtuigd. Daarom gaan we, zodra het mogelijk is, onze focus terug verleggen naar de acties
die voorzien waren om onze gemeente op weg te zetten naar een gezonde gemeente waar
het aangenaam is om te wonen. Een gemeente met een bruisend verenigingsleven met
enthousiaste vrijwilligers als bindmiddel in onze samenleving.
Voor een verdere toelichting geeft de burgemeester het woord aan de financieel directeur.
De financieel directeur licht toe dat we werken met een strategische en een financiële nota
waaraan alle diensten hun steentje hebben bijgedragen. Het uitgangspunt van dit
meerjarenplan is dat we willen eindigen met een beschikbaar budgettair resultaat dat minstens
even goed is als in 2019. Het structureel evenwicht moet voldoende zijn zodat er na 2025 nog
voldoende ruimte is voor het voeren van beleid.
Wat de beleidsdomeinen betreft, is de seniorenwerking overgeheveld naar de dienst vrije tijd
(cluster leren en beleven). Er wordt gewerkt met budgetverantwoordelijken die vanaf volgend
jaar zelf hun input gaan kunnen geven omtrent de budgetten die nodig zullen zijn. Er zijn 2
prioritaire actieplannen opgenomen; daarnaast is er ook een nieuwe actie voorzien nav de
steunmaatregelen in het kader van Covid-19.
De financieel directeur wijst op het belang van het schema T3 en hij overloopt de grondslagen
en assumpties. Heelwat acties en projecten zijn uitgesteld. Er is ook hier de grote impact van
de coronacrisis. Op het vlak van organisatie is er de impact van het uitbesteden van ICT naar
aanleiding van het vertrek van een medewerker en de invulling van het organogram naar
aanleiding van de laatste wijzigingen. Er zijn ook een aantal onzekerheden die in rekening

worden gebracht (o.a. einde van corona, financiële steun in het OCMW,
responsabiliseringsbijdragen, effect diftar gewichtspark, …). De financieel directeur overloopt
de werkingssubsidies, de ontvangsten uit belastingen en de dividenden. Qua grote projecten
is er ook het maaien van bermen en het masterplan recyclageparken ecowerf. Daarnaast moet
het bestuur belangrijke bijdragen leveren aan de politiezone, de brandweer en KANA.
Tenslotte zijn er ook de subsidies aan de scholen op ons grondgebied en de subsidies aan de
diverse verenigingen. Voor dit laatste budget wordt er een gewijzigd subsidiereglement
opgemaakt.
Er zijn uiteraard ook de investeringen en verkopen. In het meerjarenplan wordt er voor 10,5
miljoen geïnvesteerd en er wordt 6 mio geleend. Deze leningslast wordt wel verschoven tov
het oorspronkelijk meerjarenplan. Voor deze investeringen zal er voor 30% beroep kunnen
gedaan worden op subsidies.
Raadslid Francen informeert naar de afsluiting van IWM. De burgemeester deelt mee dat dit
in 2021 definitief wordt; er is wel nog 20 000 euro voorbehouden voor onvoorziene
omstandigheden.
Raadslid Vandijck vraagt naar een antwoord op de vragen op de vorige meerjarenplanning
(waren 5 blz.lang). Wellicht is er door deze aanpassing van het meerjarenplan een antwoord
gegeven op vele van deze vragen; een update is dan ook gewenst. Raadslid Vandijck vraagt
naar de presentatie die vandaag werd gepresenteerd. De financieel directeur deelt mee dat
de mee wordt gepubliceerd op de website.
Raadslid Vandijck heeft een vraag inzake sociale huisvesting. Kortenaken is aangesloten bij
Diest Uitbreiding. Wat met de samenwerking met WoonRegt Tienen. Gaan we bij beiden
blijven? Schepen Willems licht toe dat WoonRegT een verhuurkantoor is; zij huren woningen
in bij particulieren. Diest Uitbreiding bouwt woningen en verhuurt die dan. De burgemeester
vult aan dat we volgend jaar inderdaad een keuze moeten maken bij welke sociale
huisvestingsmaatschappij we willen blijven. Die beslissing is nog niet genomen. Aansluitend
hierop is er het gegeven van de regiovorming. Dit is een brandend actueel punt begin 2021.
Het is vooral ook aan de woningmaatschappijen om te beslissen wat zij gaan doen.
Raadslid Francen merkt op - zoals bij de bespreking van het oorspronkelijk meerjarenplan –
dat de leninglast 13 mio is aan het eind van de legislatuur. Dit vindt de VLD te hoog. De
burgemeester licht toe dat we enkel lenen als we het nodig hebben. Er blijft voldoende marge
aan het eind van de legislatuur. Raadslid Francen repliceert dat lenen geld kost en dat de
burger hiermee belast zal worden. De burgemeester stelt dat de belastingen niet zullen moeten
verhogen.

Stemresultaat: 11 stemmen voor (Kim Vandepoel, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Michel Vander Velpen,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Koen Veulemans, Guy Vandebergh, Anneleen Schoeters), 8 stemmen
tegen (André Alles, Paul Francen, Patrick Vandijck, Betty Geysenbergs, Josette Vanlaer,
Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Veronique Hermans)

11) Goedkeuring meerjarenplanning 2020-2025 luik OCMW
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
In bijlage wordt het ontwerp van meerjarenplan 2020-2025 voor het Lokaal Bestuur
Kortenaken gepresenteerd. Dit omvat zowel de entiteiten gemeente als OCMW. De
gemeenteraad neemt een besluit inzake de goedkeuring van het deel van de entiteit OCMW
van het meerjarenplan 2020-2025.
Juridisch kader
-

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus
(BVR BBC)
Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB BBC)
Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 over de aanpassing van de meerjarenplannen 20202025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

Financiële aspecten
Kostprijs: nvt.
Beschikbaar budget: nvt.
Budgettaire sleutel: nvt.
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad keurt het deel van de entiteit OCMW van het meerjarenplan 20202025 van Lokaal Bestuur Kortenaken goed en stelt daarmee het meerjarenplan in zijn geheel
definitief vast.
goedgekeurd
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Kim Vandepoel, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Michel Vander Velpen,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Koen Veulemans, Guy Vandebergh, Anneleen Schoeters), 8 stemmen
tegen (André Alles, Paul Francen, Patrick Vandijck, Betty Geysenbergs, Josette Vanlaer,
Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Veronique Hermans)

12) Goedkeuring meerjarenplan 2020-2025 AGB
Feitelijke context
In bijlage wordt het ontwerp van meerjarenplan 2020-2025 voor het AGB Kortenaken
gepresenteerd. De Raad van Bestuur stelt dit meerjarenplan vast waarna het nu ter
goedkeuring aan het moederbestuur (gemeente Kortenaken) voorgelegd wordt.
Juridisch kader
-

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus
(BVR BBC)
Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 over de beleids- en beheerscyclus (MB BBC)
Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 over de aanpassing van de meerjarenplannen 20202025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

Financiële aspecten
Kostprijs: nvt.

Beschikbaar budget: nvt.
Budgettaire sleutel: nvt.
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad Kortenaken keurt het meerjarenplan 2020-2025 van AGB Kortenaken
goed.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

FINANCIËN
13) Prijssubsidies AGB 2021
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
We verwijzen voor dit besluit naar het aangepast meerjarenplan 2020-2025 waarin de
kredieten voor 2021 opgenomen werden.
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.
Gelet dat Gemeente Kortenaken overeenkomstig 125.000 EUR x 1,06 (132.500 EUR)
uitgaven voor prijssubsidies aan het AGB gebudgetteerd heeft.
Wordt voorgesteld om de prijssubsidie als volgt te bepalen: prijs gebruikers x 10 (factor 10).
De prijzentabel ziet er dan als volgt uit:

prijzen excl. 6% BTW

Gebruikstarieven sporthal
1 unit/u 2 units/u
De Vruen
Particulieren/
Verenigingen/ scholen
€ 5,00 € 8,00
van Kortenaken
Prijssubsidie gemeente
€ 50,00 € 80,00
Kortenaken aan AGB
Totale ontvangst AGB
€ 55,00 € 88,00

Particulieren/
Verenigingen/ scholen
van Bekkevoort
Tussenkomst gemeente
Bekkevoort*
Prijssubsidie gemeente
Kortenaken aan AGB
Totale ontvangst AGB

3 units/u

SPORTHAL
POLYVALENTE ZAAL
Dagtype A Dagtype B Polyvalente Dagtype A Dagtype B
(9 uur)
(14 uur)
zaal
(9 uur)
(14 uur)

€ 10,00

€

80,00

€ 100,00

€

€ 110,00

€

120,00

€

5,00 €

40,00 €

60,00

800,00

€ 1.200,00

€

50,00

€ 400,00

€

600,00

€

880,00

€ 1.320,00

€

55,00

€ 440,00

€

660,00

€

5,00

€

8,00

€ 10,00

€

80,00

€

120,00

€

5,00 €

40,00 €

60,00

€

5,00

€

8,00

€ 10,00

€

80,00

€

120,00

€

5,00 €

40,00 €

60,00

€ 45,00

€ 72,00

€ 90,00

€

720,00

€ 1.080,00

€

45,00

€ 360,00

€

540,00

€ 55,00

€ 88,00

€ 110,00

€

880,00

€ 1.320,00

€

55,00

€ 440,00

€

660,00

* wordt bepaald door schriftelijke overeenkomst tussen AGB en gemeente Bekkevoort

Particulieren/
Verenigingen/ scholen
buiten gemeente
Kortenaken/ Bekkevoort
Prijssubsidie gemeente
Kortenaken aan AGB
Totale ontvangst AGB

€ 10,00

€ 16,00

€ 20,00

€

160,00

€

240,00

€

10,00

€

80,00

€

120,00

€ 45,00

€ 72,00

€ 90,00

€

720,00

€ 1.080,00

€

45,00

€ 360,00

€

540,00

€ 55,00

€ 88,00

€ 110,00

€

880,00

€ 1.320,00

€

55,00

€ 440,00

€

660,00

De prijssubsidie van gemeente Bekkevoort werd constant gehouden.
Bij de vooropgestelde factor 10 wordt de doelstelling van 125.000 EUR in principe na een
volledig jaar bereikt (rekening houdende met de assumpties rond een verminderde omzet
vanwege de Corona-crisis). Wanneer deze assumpties anders gerealiseerd worden, zal er in
2021 nog bijgestuurd worden inzake deze factor.

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten

BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist akkoord te gaan met de prijzentabel zoals in het overwegende
gedeelte weergegeven (factor 10).
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

VRIJE TIJD/FEESTELIJKHEDEN/VERORDENINGEN
14) Besteding middelen noodfonds
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Tina Luyckx

Bevoegd schepen: Griet Vandewijngaerden

Feitelijke context
Vlaanderen heeft 87.3 miljoen euro vrijgemaakt voor de ondersteuning van de vrijetijdssector
in de coronaperiode. Met deze maatregelen hoopt de regering kwetsbare verenigingen
voldoende te steunen zodat ze hun werking kunnen heropstarten. Kortenaken ontving
€89.459,86.
Met de stuurgroep, waarin afgevaardigden van de verschillende adviesraden en waarnemers
van de politieke fracties vertegenwoordigd waren, werd een voorstel van verdeling uitgewerkt.
Hiervoor werd rekening gehouden met de aanbevelingen van de regering in zake de
mogelijkheden tot verdeling nl.:
-

-

Terugbetaling gemaakte kosten:
o Aankopen (hygiënische) maatregelen
o Reeds gemaakte kosten voor activiteiten die niet plaatsvonden
Ondersteuning van toekomstige activiteiten
Basisbedrag voor alle verenigingen
Inkomstenderving van activiteiten die niet plaatsvonden

Om willekeur en onduidelijkheid te voorkomen werd er een impactmeting gedaan bij de
verenigingen. Deze dienden te worden ingediend ten laatste 15 september. 36 verenigingen
en initiatieven hebben de impactmeting ingevuld. In totaal werd er voor € 140.450,53 aan
kosten en inkomstenderving ingediend. We kunnen hieruit afleiden dat de verenigingen sterke
verliezen hebben geleden in deze coronacrisis.
Het beschikbare budget van € 89.459,86 wordt als volgt verdeeld:
1. € 32.528,3: overkoepelende kosten van de gemeente ter ondersteuning van het
verenigingsleven
a. Korting van 50% op de zaalhuur tot 30/06/2021
€ 18.000,00
b. Korting van 50% op het gebruik van de sporthal tot 31/12/2020
€ 1.620,00
c. Tussenkomst in 50% van KI verenigingen met eigen infrastructuur
€ 1.687,46
d. Aankoop automatische zeepdispensers en papieren handdoekhouders
€ 7.367,34
e. Aankoop alcoholgelzuilen uitleendienst
€ 2.800,00
f. Aankoop alcoholgelzuilen zalen
€ 1.053,50
2. € 56.931,56: ter ondersteuning van de verenigingen
a. Gemaakte kosten eigen aan de coronacrisis (aankoop hygiënische materialen
en kosten aanpassen werking en verlies door reeds aangekochte
diensten/materialen van geannuleerde activiteiten)
€ 15.025,89
b. De kosten van de verenigingen met eigen infrastructuur min de uitgespaarde
kosten

€ 19.800,62
c. Elke vereniging krijgt basisbedrag van €100
€ 7.000
d. Een budget wordt gereserveerd ter ondersteuning van nieuwe initiatieven
€ 3.000
e. De rest wordt percentueel verdeeld voor inkomstenderving
€ 12.105,05
In bijlage wordt een overzicht gegeven van de verdeling voor de verenigingen.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist om, op voorstel van de stuurgroep en na het positief advies
van het college op 23 november 2020, de besteding van de middelen te bekrachtigen zoals
hierboven beschreven.
goedgekeurd
Schepen Vandewijngaerden licht toe dat Vlaanderen middelen heeft gegeven om de
verenigingen te ondersteunen in deze moeilijke periode. Een stuurgroep heeft zich hier over
gebogen. Zij zijn uitgegaan van de insteek gegeven vanuit Vlaanderen nl. dat de middelen
kunnen besteed worden aan aankopen van materialen; dat kan rekening gehouden worden
met reeds gemaakte kosten, ondersteuning van toekomstige activiteiten en inkomstenderving
door afzegging van geplande activiteiten. Er werd een bevraging gehouden waarop 36
verenigingen hebben gereageerd. Uiteindelijk kwam er een voorstel van de stuurgroep.
Raadslid Francen merkt op dat voor het geven van een korting van 50% op de zalen er 18
000 euro uit de pot wordt gehaald die aan de verenigingen toekomt. Schepen
Vandewijngaerden licht toe dat het hier gaat over de korting die de verenigingen krijgen als de
zalen terug open gaan (enkel voor de verenigingen). Zij gaan in de toekomst de zaal aan de
helft van de prijs kunnen huren. Raadslid Francen repliceert dat die 18 000 euro in de
gemeentekas wordt gezet. Schepen Mollu reageert dat dit niet correct is; als je de tarieven aan
50% behoudt, komt dit immers ten goede aan de verenigingen. Raadslid Francen wijst er op
dat niet elke vereniging een zaal. Schepen Vandewijngaerden herhaalt dat dit voorstel van de
stuurgroep komt en dat dit voorstel door hen unaniem is goedgekeurd. Raadslid Vlayen blijft
er bij dat met dit voorstel de gemeente niets geeft maar 18 000 euro uit de pot van subsidies
van Vlaanderen haalt. Raadslid Hermans en de burgemeester bevestigen dat de korting wel
degelijk ten goede komt van de verenigingen. Raadslid Herman stelt dat het resultaat hetzelfde
zou zijn voor de verenigen als je hen die 18 000 euro zou geven en iedereen 100% zou laten
betalen. Raadslid Francen vindt het niet eerlijk dat een vereniging die in juli de zaal huurt 100%
zou moeten betalen. Schepen Vandewijngaerden deelt mee dat hierover nog een evaluatie
zal volgen en dat zal bekeken worden wat de maatregelen op dat moment zijn.
Raadslid Francen informeert waarom de Parochiezaal van Stok 100 euro krijgt. Schepen
Vandewijngaerden deelt mee dat als er geen dossier werd ingediend, men 100 euro krijgt.
Raadslid Francen deelt mee dat wel degelijk een kostendossier werd ingediend. Schepen
Vandewijngaerden merkt op dat de parochie geen erkende vereniging is; zij hebben nog nooit
subsidies gehad. Raadslid Vanlaer merkt op dat zij toch wel een renteloze lening hebben
gehad van de gemeente. De vergadering geraakt niet uit de discussie hieromtrent. Dit item
zal daarom worden nagekeken en worden teruggekoppeld in een volgende zitting.

Raadslid Alles stelt de vraag waarom de schepenen de vergaderingen van de stuurgroep niet
hebben gevolgd. Schepen Vandewijngaerden herinnert er aan dat er in de gemeenteraad
uitdrukkelijk werd gekozen om geen schepenen af te vaardigen. Er werden politici van alle
fracties afgevaardigd als waarnemers. De VLD vraagt om te bekijken dat er ook na 30/06 nog
kan gehuurd worden aan 50% en om te bekijken waar een ev. overschot van die 18 000
naartoe
gaat.
Het punt wordt met deze bedenking en met uitzondering van het luik van de parochiezaal van
Stok (dat nog dient uitgeklaard te worden) ter stemming voorgelegd.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

FINANCIËN
15) KANA: akteneming budget 2021
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils *** Betrokken schepen:
Feitelijke context
Het budget 2021 van Kerkfabriek Kana, werd door de penningmeester aan de financieel
directeur meegedeeld. Uit het budget blijkt een exploitatietoelage van 73.147,11 EUR, waar er
in het budget 2021 van gemeente Kortenaken (zie ook toelichting meerjarenplan) 105.820
EUR voorzien werd. Aangezien er nog geen definitieve cijfers over budgetjaar 2020 gekend
zijn, zal er in het voorjaar van 2021 een budgetwijziging 2021 en aanpassing meerjarenplan
2020- 2025 volgen om de definitieve exploitatietoelage van 2021 vast te leggen. Om die reden
wordt de toelage van het initieel meerjarenplan 2020-2025 (105.820 EUR) aangehouden.
Juridisch kader
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 (eredienstendecreet) betreffende de materiële organisatie
en werking van de erkende erediensten, inzonderheid de artikelen 2, 45 - 55;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de erkende erediensten en de centrale besturen van de
erkende erediensten, gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2008
en van 14 december 2012;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst;
Financiële aspecten
Kostprijs: 73.147,11 EUR
Budget: 105.820 EUR
Budgettaire sleutel: 64940000/079000/1
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad neemt akte van het budget 2021 KF KANA.
kennisname

Schepen Willems licht toe dat er voor KANA een toelage voorzien is van 73 147 euro. Wij
hebben meer ingeschreven, maar we houden het hogere bedrag aan in afwachting van de
jaarrekening van KANA.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

16) Kennisname jaarrekening 2019 politiezone 5389 HAGELAND
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Goedkeuring van de jaarrekening 2019 in de zitting van de politieraad van 14 oktober 2020.
In 2019 wordt 322.035 EUR van het reservefonds afgenomen waardoor het geraamde saldo
na dienstjaar 2019 op 1.324.359,11 EUR komt. Mogelijks is dit voldoende om de gemeentelijke
dotaties t.e.m. 2025 constant te houden. De dotatie van gemeente Kortenaken blijft in het
meerjarenplan 2020-2025 dus constant.
Het resultaat in de gewone dienst bedraagt 436.325,52 EUR (waarvan 114.237 EUR uit de
exploitatie en 322.035 EUR uit het reservefonds). Het resultaat op de buitengewone dienst
bedraagt 178.829,20 EUR en betreft over te dragen investeringskredieten naar 2020.
Juridisch kader
Gelet op de goedkeuring van het budget 2019 door de politieraad van 14 oktober 2020;
Gelet op het constant houden van de dotaties van de gemeenten;
Overwegende dat deze dotatie in de jaarrekening van 2019 van de gemeente Kortenaken
geboekt werd.
Financiële aspecten
Kostprijs: 492.220 EUR
Beschikbaar budget: 492.220 EUR
Budgettaire sleutel: 2019/64940000/040000
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening
Hageland.

2019 van de politiezone

kennisname
De burgemeester overloopt de cijfers. Raadslid Francen informeert naar het WOCODOsysteem (een geautomatiseerd programma voor woonstonderzoek) waarover gesproken wed
op de laatste politieraad. De burgemeester repliceert dat het college hefet ingestemd om
hiermee te werken en dit kan via het programma van Logins, onze softwareleverancier.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
17) Politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afval e.a.

Betrokkenen
Dossierbeheerder: Erwin Thomas en Ann Merlo Bevoegd schepen: Stefaan Devos
Feitelijke context
In bijlage kan u het nieuwe op maat gemaakte politiereglement terugvinden dat ecowerf ons
bezorgde.
De inwerkingtreding is voorzien voor 1 januari 2021 en bevat een aantal nieuwigheden zoals:
- de opheffing van de bepalingen inzake de zachte plastics op 28 februari '21
- de inwerkingtreding van de nieuwe pmd-definitie op 1 maart '21
- gebruik containers papier en karton
- aangepaste bepalingen ivm het soort van recyclagepark op uw grondgebied
Juridisch kader
-

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, met ingang van 1 januari
2019

Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1.
De gemeenteraad keurt de politieverordening betreffende het beheer van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen goed dat in werking treedt op
1 januari 2021.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
De burgemeester haalt aan dat in deze verordening als nieuw werd opgenomen: de ophaling
van zachte plastiek op 28/02, de nieuwe regeling inzake PMD en het gebruik van containers
voor
papier
en
karton.
Raadslid Alles informeert naar de levering van de gele bakken. De burgemeester zegt dat deze
begin 2021 zullen geleverd worden.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU
18) Aktename zaak der wegen - OMV/2020/071 - afschaffing voetweg
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Stefke Bellen
Feitelijke context

Bevoegd schepen: Griet Vandewijngaerden

Op 15/07/2020 ontving het college een aanvraag voor het verbouwen van een
ééngezinswoning te Krawatenstraat 22, 3470 Kortenaken (perceel 1e afdeling, sectie A, nr.
305X6). Gezien de woning wordt getroffen door voetweg 59 (Kortenaken) omvat het project
eveneens de afschaffing van het stuk van deze voetweg dat op het perceel gelegen is.
Bijgevolg komt het de gemeenteraad toe om m.b.t. deze wegenis een advies te verlenen.
Er werd in dit verband een openbaar onderzoek georganiseerd van 03/08/2020 tot en met
01/09/2020. Er werden geen bezwaren ingediend.
Het college stelt voor om, na goedkeuring van de afschaffing van de wegenis van het gedeelte
van voetweg 59 dat gelegen is op perceel 1e afdeling, sectie A, nr. 305X6, het gedeelte van
deze weg dat gelegen is van Krawatenstraat 24 tot waar deze samenkomt met sentier nr. 64
eveneens af te schaffen en legt dit ook voor aan de gemeenteraad.
Rooilijnplan in bijlage.
Illustratie in bijlage (oranje: lopende aanvraag, blauw: voorgestelde afschaffing)
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op art. 32 § 6 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning:
Een vergunning voor aanvragen met aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van
een gemeenteweg kan pas verleend worden na goedkeuring over de aanleg, wijziging,
verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg door de gemeenteraad overeenkomstig
artikel 31.
Als de gemeenteraad de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing niet heeft
goedgekeurd, dan wordt de omgevingsvergunning geweigerd.
Gelet op art. 20 §1 van het decreet houdende de gemeentewegen
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen besluit de gemeenteraad tot
opheffing van een gemeenteweg.

Gelet op art. 28 van het decreet houdende de gemeentewegen
De waardevermeerdering wordt geacht nihil te zijn als de gemeenteweg in de feiten
verdwenen is, omdat infrastructuren door of in opdracht van de overheid zijn aangelegd of
omdat de gemeenteweg werd bebouwd krachtens een rechtsgeldige, niet-vervallen
vergunning die werd verleend vóór 1 september 2019.

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist de afschaffing van de wegenis van het gedeelte van
voetweg 59 dat gelegen is op perceel 1e afdeling, sectie A, nr. 305X6 goed te keuren in het
kader van de aangevraagde omgevingsvergunning.
Artikel 2. De gemeenteraad beslist om het college de opdracht te geven om het gedeelte van
deze weg dat gelegen is van Krawatenstraat 24 tot waar deze samenkomt met sentier nr. 64
eveneens af te schaffen.
goedgekeurd
Raadslid Vandijck verlaat de zitting omwille van een mogelijk belangenconflict met zijn
werksituatie.

Schepen Vandewijngaerden licht toe dat de betreffende voetweg buiten gebruik is sinds de
verlegging van de Krawatenstraat; bovendien is er geen aansluiting op een andere weg of lus.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

19) Aanpassing straatnaam gedeelte Liefkensrode
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Stefke Bellen

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
De eigenaar van de woning te Liefkensrode 2 signaleerden dat hun straatnaam (en bijgevolg
adres) zeer onlogisch is, gezien dit zich situeert aan het uiteinde van de Overstraat. Het college
stelt in samenspraak met de eigenaar voor om de naam van dit gedeelte van de straat ook te
wijzigen van Liefkensrode naar Overstraat en bijgevolg hun adres dan aan te passen naar
Overstraat 42.

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist om het aangeduide gedeelte genaamd Liefkensrode te
hernoemen naar Overstraat.
goedgekeurd
Schepen Willems licht toe dat met deze aanpassing van de straatnaam een zeer onlogische
toestand wordt rechtgezet.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

20) Bekrachtiging huishoudelijk reglement gecoro
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Stefke Bellen

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
In bijlage het huishoudelijk reglement van de gecoro en de bijlagen. Het huishoudelijk
regelement is onveranderd gebleven t.o.v. de versie zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad van 22 mei 2014. Gezien de opstart van de nieuw samengestelde gecoro wordt
dit echter opnieuw ter bekrachtiging voorgelegd.
De gecoro nam kennis van het regelement in zitting van 19 november 2020 en had er geen
bijkomende bemerkingen bij.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op de bepalingen van het decreet van 11 mei 1999 inzake ruimtelijke
ordening; Gelet op de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
Gelet op het Besluit van Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van
nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de
provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van een
deontologische code voor de leden van de Vlaamse, provinciale en gemeentelijke
commissies voor ruimtelijke ordening.
Gelet op het besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de gecoro
van 22 mei 2014.

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad bekrachtigd het huishoudelijk reglement zoals bijgevoegd.
goedgekeurd
De GECORI is in november voor de eerste keer samen gekomen; vandaar dat nu de
bekrachtiging wordt voorgelegd van hun huishoudelijk reglementen, aldus schepen Willems
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
21) Oprichten van de interlokale vereniging met statutaire draagkracht Hartje
Hageland
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Vanaf 2007 stimuleert de Vlaamse overheid om interlokale verenigingen op te richten ter
ondersteuning van het lokale woonbeleid. De gemeenten Bekkevoort, Glabbeek, Kortenaken
en Tielt-Winge richtte in 2008 het intergemeentelijk samenwerkingsproject ‘Hartje Hageland’

op. Deze samenwerkingsovereenkomst werd opgericht voor de periode 1 januari 2009 tot en
met 31 december 2018.
In 2017 besloten de gemeenten om de samenwerkingsovereenkomst met Hartje Hageland te
vernieuwen voor de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. De gemeente
Lubbeek trad toe tot dit samenwerkingsverband.
De interlokale vereniging (ILV) ‘Hartje Hageland’ werd stopgezet in 2019 en vervangen door
twee interlokale verenigingen met statutaire draagkracht, nl. Hartje Hageland Oost en Hartje
Hageland West. De gemeenten Bekkevoort, Glabbeek en Kortenaken werken samen in Hartje
Hageland OOST en Bekkevoort werd aangeduid als beherende gemeente. De gemeenten
Lubbeek en Tielt-Winge werken samen in Hartje Hageland West en Tielt-Winge werd
aangeduid als beherende gemeente. Dit met doel om maximale subsidies te bekomen bij
Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant.

De beherende gemeenten kunnen eigen personeel inzetten ten behoeve van het
samenwerkingsverband. M.a.w. de gemeente Tielt-Winge zet personeel in voor ILV Hartje
Hageland WEST en de gemeente Bekkevoort zet personeel in voor ILV Hartje Hageland
OOST. Er werd afgesproken om het personeel van het voorgaande ILV Hartje Hageland te
verdelen over deze twee ILV’s. Alleen blijkt een overdracht van personeel naar een ander
lokaal bestuur niet evident.
Het decreet lokaal besturen biedt echter geen rechtsgrond voor ILV medewerkers om
overgedragen te worden naar een ander lokaal bestuur. Ook de vakbonden reageerden
negatief op een overdracht omdat zij vreesden dat de rechten van de werknemers geschonden
zouden worden.

Door een samenwerkingsverband op te zetten dat als doel heeft de doelstellingen van beide
interlokale verenigingen (interlokale verenging Hartje Hageland OOST en de interlokale
vereniging Hartje Hageland WEST) te coördineren door tewerkstelling van personeel van de
beherende gemeente.
ARGUMENTATIE:
De beherende gemeente van ILV Hartje Hageland West, zijnde de gemeente Tielt-Winge, zet
personeel in voor de uitvoering van de doelstellingen.

De beherende gemeente van ILV Hartje Hageland OOST, zijnde de gemeente Bekkevoort, zet
geen personeel in voor de uitvoering van de doelstellingen. Zij maakt gebruik van het
personeel van Tielt-Winge. Administratief en juridisch mag dit niet.

Door een samenwerking met statutaire draagkracht aan te gaan tussen de gemeenten van ILV
Hartje Hageland OOST en ILV Hartje Hageland WEST kan het personeel ingezet worden in
deze twee verenigingen.

De beheerscomités van de interlokale vereniging Hartje Hageland OOST en de interlokale
verenging Hartje Hageland WEST hebben tijdens de zitting van 27 november 2020 een positief

advies gegeven over de oprichting van de interlokale verenging Hartje Hageland met statutaire
draagkracht. Tevens keurden zij de statuten en het huishoudelijk reglement goed.

Juridisch kader
Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
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 en dit besluit vervangt het besluit van 8 juli 2016.

De beslissing van de gemeenteraad van 27juni 2019 houdende de oprichting van de
interlokale verenging voor lokaal woonbeleid ‘Hartje Hageland OOST’.
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad gaat akkoord met de deelname aan de interlokale vereniging
‘Hartje Hageland’ dat als doel heeft de doelstellingen van de interlokale verenigingen Hartje
Hageland OOST en de interlokale vereniging Hartje Hageland WEST te coördineren door
personeel van de beherende gemeente in te zetten voor de uitvoering van het lokaal
woonbeleid;

Artikel 2. De overeenkomst met statutaire draagkracht en het huishoudelijk regelement van de
interlokale vereniging ‘Hartje Hageland’, zoals bijgevoegd bij onderhavige beslissing en er
integraal deel van uitmakend, worden goedgekeurd.

goedgekeurd
Schepen Willems deelt mee dat er zich problemen stelden bij de overdacht van personeel
tussen Hartje Hageland oost en west. Daarom moest een nieuwe interlokale vereniging
worden opgericht.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

22) Gemeentelijke vertegenwoordiging bij het beheerscomité van de interlokale
vereniging Hartje Hageland
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
De statuten van ‘Hartje Hageland’ vermelden dat elke deelnemende gemeente één
stemgerechtigde afvaardigde voor het beheerscomité moet aanduiden. Deze afgevaardigden
moeten steeds burgemeester, schepen of gemeenteraadslid zijn, bij voorkeur de schepen
bevoegd voor het beleidsdomein wonen of ruimtelijke ordening.

De deelnemende gemeente dient eveneens een plaatsvervangende afgevaardigde aan te
duiden, die de effectieve afgevaardigde vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering.
Daarnaast kan elke deelnemende gemeente één kandidaat afvaardigen met adviserende
stem. Het is wenselijk dat deze afgevaardigden gemeenteraadslid zijn, maar dit is niet
noodzakelijk.
Alle mandaten vallen samen met de duur van de gemeentelijke zittingsperiode (legislatuur). In
elk geval worden de mandaten bij het beheerscomité beëindigd op de eerste vergadering van
de gemeenteraad die volgt na de installatie van de nieuwe gemeenteraad.
Overwegende dat het college de tot op heden afgevaardigde leden opnieuw wenst voor te
dragen , te weten:




Niels Willems (effectief)
Guy Vandebergh (plaatsvervanger)
Michel Vander Velpen (adviserend lid)

Overwegende dat- gelet op de coronapandemie- wordt overgegaan tot een geheime stemming
via het versturen van een mail naar de algemeen directeur;
Gelet op de ontvangen stemmen:19
•

Niels Willems (effectief)
o
o

•

Guy Vandebergh (plaatsvervanger)
o
o

•

JA: 19
NEEN:

JA: 19
NEEN:

Michel Vander Velpen (adviserend lid)
o
o

JA: 19
NEEN:

Via deelname aan de intergemeentelijke vereniging ‘Hartje Hageland ’ én de goedkeuring van
bijhorende staturen verklaart de gemeenteraad zich akkoord met het afvaardigen van leden
voor het beheerscomité.

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
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.

De gemeenteraadbeslissing van 17.12.2020 betreffende de oprichting van de interlokale
vereniging met statutaire draagkracht ‘Hartje Hageland’.

Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. Worden aangeduid als vertegenwoordiger:
-

effectief lid: Niels Willems, plaatsvervanger: Guy Vandebergh;

-

adviserend lid Michel Vander Velpen.

Artikel 2. De afgevaardigden worden aangeduid voor de periode van 4 jaar, te beginnen op 1
januari 2021 om te eindigen bij het einde van de huidige gemeentelijke zittingsperiode.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

23) Wijziging van de statuten van de interlokale vereniging Hartje Hageland
OOST
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
FEITEN EN CONTEXT
In 2020 werden de interlokale verenigingen met statutaire draagkracht, nl. Hartje Hageland
Oost en Hartje Hageland West opgericht en dit voor de uitvoering van het lokale woonbeleid.
De gemeenten Bekkevoort, Glabbeek en Kortenaken werken samen in Hartje Hageland OOST
en Bekkevoort werd aangeduid als beherende gemeente. De gemeenten Lubbeek en TieltWinge werken samen in Hartje Hageland West en Tielt-Winge werd aangeduid als beherende
gemeente. Dit met doel om maximale subsidies te bekomen bij Vlaanderen en de provincie
Vlaams-Brabant.

Het doel was om het personeel te verdelen over de twee samenwerkingsverbanden. Dit kon
enkel door een bijkomende samenwerking aan te gaan voor het personeel.
Door de oprichting van de interlokale vereniging Hartje Hageland moeten de statuten van de
interlokale verenging Hartje Hageland OOST en de interlokale vereniging Hartje Hageland
WEST aangepast worden.

ARGUMENTATIE
De statuten van de interlokale verenging Hartje Hageland OOST moeten aangepast worden
zodat ze compatibel zijn met de statuten van de interlokale verenging Hartje Hageland.

De belangrijkste wijzigingen zijn:
-

Het juridische beheer van het personeel wordt uit de statuten gehaald

-

Het beheerscomité en de stuurgroep worden als één orgaan aanzien en niet meer
als twee afzonderlijke organen
Aanpassing van het aantal vertegenwoordigers
Beschrijving overdracht financiële middelen aan interlokale vereniging Hartje
Hageland

De beheerscomités van de interlokale vereniging Hartje Hageland OOST en de interlokale
verenging Hartje Hageland WEST hebben tijdens de zitting van 27 november 2020 de
aanpassing aan de statuten goedgekeurd.

Juridisch kader
Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
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 en dit besluit vervangt het besluit van 8 juli 2016.
De beslissing van de gemeenteraad van 27 juni 2019 houdende de oprichting van de
interlokale verenging voor lokaal woonbeleid ‘Hartje Hageland OOST’.
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad gaat akkoord met de statuutswijziging van de interlokale
verenging Hartje Hageland OOST.
goedgekeurd
Schepen Willems verwijst voor dit punt naar punt 21 van deze zitting. Deze statutenwijziging
kadert in de wijziging van structuur die wordt opgezet voor de personeelsoverdracht.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

24) Aanduiding vertegenwoordiger ILV Hartje Hageland OOST
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Door de wijziging van de statuten van Hartje Hageland OOST zal er een nieuwe
afgevaardigden moeten aangeduid worden.

De huidige statuten bepalen dat elke deelnemende gemeente één stemgerechtigde
afvaardigde voor het beheerscomité-stuurgroep moet aanduiden. Deze afgevaardigde moet
steeds burgemeester, schepen of gemeenteraadslid zijn, bij voorkeur de schepen bevoegd
voor het beleidsdomein wonen of ruimtelijke ordening.
De deelnemende gemeente duidt eveneens een plaatsvervangende afgevaardigde aan, die
de effectieve afgevaardigde vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering.

Daarnaast kan elke deelnemende gemeente één kandidaat afvaardigen met adviserende
stem. Het is wenselijk dat deze afgevaardigden gemeenteraadslid zijn, maar dit is niet
noodzakelijk.

Alle mandaten vallen samen met de duur van de gemeentelijke zittingsperiode (legislatuur). In
elk geval worden de mandaten bij het beheerscomité-stuurgroep beëindigd op de eerste
vergadering van de gemeenteraad die volgt na de installatie van de nieuwe gemeenteraad.
Overwegende dat het college de tot op heden afgevaardigde leden opnieuw wenst voor te
dragen , te weten:




Niels Willems (effectief)
Guy Vandebergh (plaatsvervanger)
Michel Vander Velpen (adviserend lid)

Overwegende dat- gelet op de coronapandemie- wordt overgegaan tot een geheime stemming
via het versturen van een mail naar de algemeen directeur;
Gelet op de ontvangen stemmen: 19
•

Niels Willems (effectief)
o
o

•

Guy Vandebergh (plaatsvervanger)
o
o

•

JA: 19
NEEN:

JA: 19
NEEN:

Michel Vander Velpen (adviserend lid)
o
o

JA: 19
NEEN:

ARGUMENTATIE
Door de wijziging van de statuten van de interlokale verenging en meer bepaald de wijziging
in het aantal stemgerechtigde leden, is het noodzakelijk dat de gemeente een nieuwe
vertegenwoordiging aanduiden.

Juridisch kader
Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
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.

De gemeenteraadbeslissing van 27 juni 2019 houdende de oprichting van de interlokale
vereniging met statutaire draagkracht ‘Hartje Hageland OOST’ en de aanduiding van de
gemeentelijke vertegenwoordigers.
De gemeenteraadbeslissing van 17.12.2020 houdende de goedkeuring van de gewijzigde
statuten van de interlokale vereniging met statutaire draagkracht ‘Hartje Hageland OOST’.
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. Worden aangeduid als vertegenwoordiger:
-

effectief lid: Niels Willems, plaatsvervanger Guy Vandebergh;

-

adviserend lid: Michel Vander Velpen.

Artikel 2. De afgevaardigden worden aangeduid voor de periode van 4 jaar, te beginnen op 1
januari 2021 om te eindigen bij het einde van de huidige gemeentelijke zittingsperiode.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

25) Jaarverslag en financieel verslag 2019 IGS Hartje Hageland
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
De stuurgroep van de interlokale vereniging ‘Hartje Hageland’ keurde in de zitting van 4 maart
2020 het jaarverslag 2019 van goed.
De beheerscomités van de interlokale vereniging ‘Hartje Hageland OOST’ en de interlokale
vereniging ‘Hartje Hageland WEST’ keurden in de zitting van 27 november 2020 het financieel
verslag 2019 goed.
In het jaarverslag staan de gerealiseerde activiteiten beschreven zoals opgenomen in het
subsidiedossier van Wonen Vlaanderen. De basisactiviteiten werden volledig uitgevoerd. De
aanvullende activiteiten werden grotendeels gerealiseerd.
Uit het financieel verslag blijkt dat er meer opbrengsten zijn dan uitgaven. De reden hiervoor
is dat er meer subsidies werden ontvangen dan voorzien. Tegenover de realisatie van
basisactiviteiten en aanvullende activiteiten staat een subsidiebedrag van Wonen Vlaanderen.
Voor de aanvullende subsidie werd 80% van de basissubsidie aangevraagd, terwijl in de
begroting slechts met 60% rekening werd gehouden. Dit was voor het geval dat er aanvullende
activiteiten niet gerealiseerd zouden worden.
Conform de statuten van de intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘Hartje Hageland’ dient
de gemeenteraad het jaarverslag 2019 met bijhorend financieel verslag 2019 goed te keuren.

Juridisch kader
Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende de subsidiëring van projecten
ter ondersteuning van het lokale woonbeleid.
Het ministerieel besluit van 17 oktober 2017 houdende de toekenning van subsidies aan de
interlokale vereniging ‘Hartje Hageland’ voor de periode 2018-2019.
Financiële aspecten
Het positief saldo van de personeels- en de werkingsmiddelen wordt overgedragen aan de
gemeente

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad keurt het jaarverslag 2019 en het financieel verslag 2019 van het
IGS Hartje Hageland goed.
goedgekeurd
Schepen Willems verwijst naar de activiteiten die zijn opgesomd: de basisactiviteiten werden
uitgevoerd en ook grotendeels de aanvullende activiteiten. De schepen vestigt ook de
aandacht op de evaluatie door Wonen Vlaanderen; zij stellen dat bij Hartje Hageland er een
hoge output is van realisatie van doelstellingen.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SOCIALE DIENST
26) Retributiereglement IBO Kieke-Boe 2021-2025
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder:

Bevoegd schepen: Griet Vandewijngaerden

Feitelijke context
Het belastingreglement op de B.K.O. Kiekeboe voor aanslagjaar 2021-2025 wordt in bijlage
gevoegd voor goedkeuring. Wijziging van budgettaire sleutels.
Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist het belastingreglement op B.K.O. Kiekeboe voor
aanslagjaar 2021-2025 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
27) Retributiereglement op de gemeentelijke sportlessen 2021
Betrokkenen
Dossierbeheerder:

Bevoegd schepen: Kristof Mollu

Feitelijke context
Het retributiereglement op gemeentelijke sportlessen aanslagjaar 2021 wordt in bijlage
gevoegd voor goedkeuring.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Artikel. 1. De gemeenteraad beslist het retributiereglement op gemeentelijke sportlessen
aanslagjaar 2021 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

28) Retributiereglement op het ter beschikking stellen van zalen en lokalen GC
2021-2025
Betrokkenen
Dossierbeheerder:

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Het retributiereglement op het ter beschikking stellen van zalen en lokalen van het
gemeenschapscentrum aanslagjaar 2021-2025 wordt in bijlage gevoegd voor goedkeuring.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutels
BESLUIT
Artikel. 1. De gemeenteraad beslist het retributiereglement op het ter beschikking stellen van
zalen en lokalen van het gemeenschapscentrum aanslagjaar 2021-2025 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

29) Retributiereglement op de afgifte van administratieve stukken - dienst
omgeving 2021-2025
Betrokkenen
Dossierbeheerder:

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Het retributiereglement op de afgifte van administratieve stukken - dienst omgeving
aanslagjaar 2021-2025 wordt in bijlage gevoegd voor goedkeuring. Aanpassing van de
budgettaire sleutels.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutels:
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist het retributiereglement op de afgifte van administratieve
stukken – dienst omgeving aanslagjaar 2021-2025 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

30) Retributiereglement op het ophalen van sluikstortingen 2021-2025
Betrokkenen
Dossierbeheerder:

Bevoegd schepen: Griet Vandewijngaerden

Feitelijke context
Het retributiereglement op het ophalen van sluikstortingen aanslagjaar 2021-2025 wordt in
bijlage gevoegd voor goedkeuring. Wijzigingen op basis van de modeldocumenten van
omzendbrief KB/ABB 2019/2.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutel:

BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist het retributiereglement op het ophalen van sluikstortingen
aanslagjaar 2021-2025 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

31) Retributiereglement op het snoeien en verwijderen van overhangende
takken over gemeentelijke eigendom 2021-2025
Betrokkenen
Dossierbeheerder:

Bevoegd schepen: Griet Vandewijngaerden

Feitelijke context
Het retributiereglement op het snoeien en verwijderen van overhangende takken over
gemeentelijke eigendom aanslagjaar 2021-2025 wordt in bijlage gevoegd voor goedkeuring.
Wijzigingen op basis van de modeldocumenten van omzendbrief KB/ABB 2019/2.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist het retributiereglement op het snoeien en verwijderen van
overhangende takken over gemeentelijke eigendom aanslagjaar 2021-2025 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

32) Retributiereglement
op
grafconcessies
columbariumnissen 2021-2025

en

concessies

op

Betrokkenen
Dossierbeheerder:

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Het retributiereglement op grafconcessies en concessies op columbariumnissen aanslagjaar
2021-2025 wordt in bijlage gevoegd voor goedkeuring. Aanpassingen om de transparantie
t.o.v. de burger te vergroten.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten

Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Artikel. 1. De gemeenteraad beslist het retributiereglement op grafconcessies en concessies
op columbariumnissen aanslagjaar 2021-2025 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

33) Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk
openbaar domein 2021-2022
Betrokkenen
Dossierbeheerder:

Bevoegd schepen: Kristof Mollu

Feitelijke context
Het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
aanslagjaar 2021-2022 wordt in bijlage gevoegd voor goedkeuring. Wijzigingen op basis van
de modeldocumenten van omzendbrief KB/ABB 2019/2.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Artikel. 1. De gemeenteraad beslist het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen
op gemeentelijk openbaar domein aanslagjaar 2021-2022 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

34) Retributiereglement op het inzetten van gemeentelijk personeel technische
dienst 2021-2025
Betrokkenen
Dossierbeheerder:

Bevoegd schepen: Kristof Mollu

Feitelijke context
Het retributiereglement op het inzetten van gemeentelijk personeel technische dienst
aanslagjaar 2021-2025 wordt in bijlage gevoegd voor goedkeuring. Wijzigingen op basis van
de modeldocumenten van omzendbrief KB/ABB 2019/2.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur

Financiële aspecten
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Artikel. 1. De gemeenteraad beslist het retributiereglement op het inzetten van gemeentelijk
personeel technische dienst aanslagjaar 2021-2025 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

VRIJE TIJD/FEESTELIJKHEDEN/VERORDENINGEN
35) Retributiereglement Plankenkoorts 2021
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Liesbeth Andries

Bevoegd schepen: Griet Vandewijngaerden

Feitelijke context
Het retributiereglement Plankenkoorts aanslagjaar 2021 wordt in bijlage gevoegd voor
goedkeuring.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1.
De gemeenteraad beslist het gedeeltelijk retributiereglement Plankenkoorts
aanslagjaar 2021 goed te keuren.
goedgekeurd
Schepen Vandewijngaerden stelt dat dit een ontwerp van programmatie betreft waarbij we
uitgaan van een optimistische kijk op 2021 voor wat betreft corona. Voor een groot stuk wordt
overgenomen wat voor 2020 was voorzien.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

ICT EN COMMUNICATIE
36) Reglement Middenstandscheque voor het steunen van de lokale economie
2021-2025.
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Jasmine Stoffels

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Het reglement op de Middenstandscheque voor het steunen van de lokale economie
aanslagjaar 2021-2025 wordt in bijlage gevoegd voor goedkeuring.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist het reglement op de Middenstandscheque voor het
steunen van de lokale economie aanslagjaar 2021-2025 goed te keuren.
Artikel 2. De gevoegde bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Schepen Willems licht toe dat er voor dit reglement een aanpassing nodig was omwille van
het invoeren van het digitaal systeem.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
37) Kennisname rapport Audit Vlaanderen inzake opvolging aanbevelingen
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Op 6 januari 2017 leverde Audit Vlaanderen een auditrapport op over de thema-audit
aankoop- en contractbeheer van werken bij de gemeente Kortenaken. Dit rapport bevatte
aanbevelingen. De aanbevelingen zijn de belangrijkste verbeterpunten uit een audit.
De implementatie ervan en de rapportering hierover aan het politieke niveau, is de
verantwoordelijkheid van het management.
In bijlage vindt u het rapport met de conclusies over de opvolging van de aanbevelingen en de
rapportering organisatiebeheersing door Kortenaken.
De conclusie luidt: Kortenaken onderneemt initiatieven m.b.t. organisatiebeheersing.
Audit Vlaanderen stelde echter vast dat:
• De jaarlijkse rapportering over organisatiebeheersing onvoldoende adequaat is om aan het
politieke niveau een transparant beeld te geven over de wijze waarop de organisatie werkt aan
de beheersing van haar risico’s. Bovendien biedt het kader van het
organisatiebeheersingssysteem onvoldoende garanties om op een systematische wijze op
organisatiebeheersing in te zetten.
• De overige aanbevelingen, die naar aanleiding van de thema-audit aankoop- en opvolging
van werken geformuleerd werden, gerealiseerd zijn. Door de aanbevelingen op te volgen en
bijhorende maatregelen te nemen om de risico's af te dekken, versterkt Kortenaken haar
interne werking m.b.t. de aankoop en opvolging van werken.

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald art. 221.
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad neemt kennis van het rapport van Audit Vlaanderen inzake de
opvolging van de aanbevelingen.
kennisname
De algemeen directeur licht toe dat voor wat betreft de zelfevaluatie (het punt dat van audit
Vlaanderen) "lopend" kreeg inzake realisatie, er in 2021 een keuze zal gemaakt worden
omtrent
een
te
hanteren
methodiek.
Dit verslag betreft de opvolgingsaudit van een doorlichting van 2017. De overige punten
werden wel allemaal uitgevoerd.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU
38) Aanstelling van Kathleen Claes als bijkomende omgevingsambtenaar
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Stefke Bellen en Kathleen2 Claes

Aangebracht door:

Feitelijke context
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om in het kader van de ondervermelde regelgeving
Kathleen Claes aan te wijzen als omgevingsambtenaar per 1 januari 2021.
Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en zijn
uitvoeringsbesluiten legt op dat het gemeentebestuur een of meerdere gemeentelijke
omgevingsambtenaren aanwijst.
De gemeentelijke omgevingsambtenaar heeft o.a. één taak die rechtstreeks aan hem wordt
toegewezen en dat is het opstellen van een verslag voor elke beslissing als het college van
burgemeester en schepenen de bevoegde overheid is voor het afleveren van de
omgevingsvergunning.
Een omgevingsambtenaar (statutair/contractant) wordt in principe, zoals de rest van het
'gewoon' gemeentepersoneel, aangeworven door het college. Specifiek voor de
omgevingsambtenaar is dat daarna de gemeenteraad nog eens de betrokkene moet
aanwijzen als omgevingsambtenaar. Dit heeft als doel het onafhankelijk en neutraal kunnen
doen functioneren van deze ambtenaar te ondersteunen.
Kathleen Claes voldoet aan de voorwaarden om als omgevingsambtenaar te worden
aangesteld, gezien ze houder is van een diploma dat toegang geeft tot niveau A of B en
beschikt over een relevante aantoonbare beroepservaring van minstens twee jaar (freelance
ondersteuner van architecten voor het opmaken van bouwdossiers)
.Juridisch kader

Gelet op het gemeentedecreet artikel 40 en 42.
Decreet van 24 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning - art 9
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van
25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning - art. 143-146.
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist dat Kathleen Claes als omgevingsambtenaar wordt
aangewezen per 1 januari 2021.
goedgekeurd
Deze
aanstelling
gaat
in
op
01/01/2021,
gelijklopend
met
Linter.
Tot op heden heeft betrokkene dan ook geageerd onder de bevoegdheid van de huidige
omgevingsambtenaar.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
39) Vragen.
goedgekeurd
Raadslid Vandijck verwijst naar de notulen van het college van 23/11/20 inzake de aankoop
van wegwijzerbordjes in het geel met zwarte letters. Dergelijke borden en kleuren worden
gebruikt door de provincie voor aanduiding van officiële wegen uit de Atlas der Buurtwegen.
Dit kan voor verwarring zorgen. Schepen Mollu deelt mee dat deze bordjes al geleverd zijn. Er
werd gekozen voor een opvallende kleur die goed zichtbaar is. Het betreft bovendien een
tijdelijke bewegwijzering van wandelingen. Raadslid Vandijck blijft er bij dat de borden sterk
lijken op een officieel bord van de provincie, waardoor je een verkeerd beeld creëert. Zo kan
bv. een wandeling worden aangeduid die door een weg loopt die niet in de atlas staat en dus
geen officieel statuut heeft. Op die manier creëer je verwachtingen. Schepen Mollu wijst er op
dat deze borden een ander vorm hebben ( pijltjes i.p.v. een bord met ronde hoeken zoals dit
van de provincie) en bovendien fluorescerend geel zijn. Raadslid Vandijck blijft erbij dat beter
een
andere
kleur
werd
genomen.
Raadslid Vandijck wijst op de noodzaak van snelle hulpverlening (zeker in coronatijden). Het
probleem voor de hulpdiensten is dat de huisnummers niet altijd kloppen. Het zou nuttig zijn
om elke woning een reflecterend huisnummer ter beschikking te stellen om de hulpdiensten
snel een woning te laten vinden bij een interventie. Schepen Niels informeert of dit dan ook
verplicht zou gemaakt moeten worden. Volgens raadslid Vandijck kan dit bekeken worden. De
burgemeester zegt dat dit voorstel kan bekeken worden. Als je de investering doet, zou dit
echter beter niet vrijblijvend zijn. Dan zou iedereen dit huisnummer moeten aanbrengen.

Voor de notulen,
De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Dominique Hayen

Kim Vandepoel

