Provincie VlaamsBrabant

Gemeenteraad
Notulen van donderdag, 25 juni 2020

Aanwezigen:

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

Verontschuldigd: Griet Vandewijngaerden:
Schepen;
Patrick Vandijck,
Josette Vanlaer:
Raadsleden;
Glenn Blockx: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 1), 2), 3)
Afwezig:

OPENBARE ZITTING
STANDAARDPUNTEN
SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
De notulen van vorige zitting datum van donderdag, 28 mei 2020 worden goedgekeurd.
goedgekeurd
Voor de aanvang van de zitting opent de voorzitter de vergadering met het vragen van
aandacht voor de moeilijke periode waar we uit komen. De vergadering houdt 1 minuut stilte
voor de coronaslachtoffers.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

2) Uitvoering sectoraal akkoord 2020
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Na onderhandelingen heeft de Vlaamse Regering op 10 april laatstleden het sectoraal akkoord
2020 voor de lokale besturen goedgekeurd. Het akkoord bestaat uit 3 luiken, nl.

•Een gemiddelde verhoging van de koopkracht van de personeelsleden ten bedrage van 1,1%;
•Een engagement om verder werk te maken van een hedendaags personeelsbeleid;
•De oprichting van een paritair samengesteld sectorfonds.
Alle lokale en provinciale besturen dienen de bepalingen van dit sectoraal akkoord uit te
voeren.
Het sectoraal akkoord geldt vanaf 1 januari 2020.
De verhoging van de koopkracht van de personeelsleden bedraagt ongeveer 1,1% en kan zich
op 3 vlakken situeren, nl. een verhoging van maaltijdcheques met 100 euro, een recurrente
jaarlijkse toekenning van cheques ten bedrage van 200 euro, en een verhoging van de tweede
pensioenpijler van de contractuele personeelsleden naar 2,5 %.
Concreet voor Kortenaken moeten we 300 euro koopkrachtverhoging voorzien. Er is voor
gekozen om dit te doen via de maaltijdcheques en andere cheques en niet via het aanvullend
pensioen voor de contractuelen. Kortenaken heeft op dit vlak immers al een voldoende
inspanning gedaan (gelet op de 50% kloofdichting).
Inzake de cheques is er onduidelijkheid over de bedragen die kunnen toegekend worden aan
middenstandscheques; in principe is dit max. 40 euro/VTE/jaar. In het kader van de
coronamaatregelen is het echter mogelijk dat dit bedrag wordt opgetrokken. Hiervoor zal de
regelgeving in het najaar worden afgewacht, dit is ook zo met de vakbonden in een protocol
van akkoord gegoten.
•

In 2020 zal het volgende gebeuren:




Maaltijdcheques verhogen vanaf 1 juli van 7 euro naar 8 euro ( de
werkgeversbijdrage gaat van 5,91 naar 6,91) > dit komt neer op een
koopkrachtverhoging van 100 euro/VTE
Daarnaast worden er cheques gegeven (een middenstandscheque en/of
ecocheques afhankelijk van de regelgeving) voor 200 euro
 Totaal: 300 euro

•

Vanaf 2021:



Maaltijdcheques van 8 euro > dit komt neer op 200 euro/VTE op jaarbasis
Middenstandscheque en/of ecocheque voor in totaal 100 euro

Financiering van deze koopkrachtverhogingen: voor personeelsleden tewerkgesteld in de VIAdiensten (personeel in de zorgsectoren, de culturele sector en de sociale economie) wordt een
specifieke financieringsregeling uitgewerkt waarbij de VIA-middelen gebruikt worden om deze
verhoging te financieren. Voor personeelsleden niet tewerkgesteld in de VIA-diensten dienen
lokale besturen zelf de verhoging ten laste te nemen.
Gelet op het protocol van akkoord met de vakbonden dd. 16 juni 2020.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Rechtspositieregeling van toepassing op het gemeente- en OCMW-personeel
Sectoraal akkoord van 10 april 2020
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad beslist in te stemmen met de aanpassing van de
rechtspositieregeling voor wat betreft het bedrag van de maaltijdcheques en de toekenning
van cheques zoals hierboven vermeld. De invulling van de cheques wordt hernomen in het
najaar.
goedgekeurd
De burgemeester licht toe dat er een koopkrachtverhoging van 300 euro dient gegeven te
worden. In 2021 is dit voor 200 euro via cheques; de voorkeur gaat uit naar een
middenstandscheque ipv de ecocheques. Dit dient dan ter ondersteuning van de lokale
handelaars. Wat zal uitgekeerd worden, wordt in het najaar onderhandeld met de sociale
partners.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

3) IOED - beleidsplan en meerjarenbegroting 2021-2026
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
De steden Landen en Zoutleeuw en de gemeenten Geetbets en Kortenaken beslisten in 2016
een intergemeentelijke samenwerking op te starten rond onroerend erfgoed, in de schoot van
het Regionaal Landschap. De opgerichte Projectvereniging Zuid-Hageland is sinds 2017 door
de Vlaamse Regering voor onbepaalde duur erkend als Intergemeenteljike
Onroerenderfgoeddienst (IOED). De IOED ging een driejarige samenwerkingsovereenkomst
aan met het Agentschap Onroerend Erfgoed voor de periode 2018-2020. In deze periode werd
een professionele intergemeentelijke werking uitgebouwd rond behoud en beheer, beleving
en ontwikkeling van onroerend erfgoed. De balans van deze periode is voor de Raad van
Bestuur en de vier gemeente- en stadsbesturen positief.
De IOED ging over tot de opmaak van een beleidsplan en bijhorende meerjarenbegroting voor
de periode 2021-2026. In het beleidsplan wordt verder gebouwd op de ingeslagen weg. Er
wordt op basis van een analyse bijgestuurd waar nodig en nieuwe accenten gelegd. Het
beleidsplan en de begroting vormende basis voor een subsidieaanvraag. Indien deze
aanvraag gehonoreerd wordt door Vlaams minister van onroerend erfgoed Matthias
Diependaele (N-VA), ontvangt de IOED een jaarlijkse subsidie van 82.087,99 euro. Om in de
komende beleidsperiode de werking verder te kunnen zetten en te versterken met de nodige
deskundigheid, wordt vanaf 2021 een gemeentelijke bijdrage gevraagd. Hiermee kan ook het
uitblijven van een indexering, het wegvallen van een provinciale nominatieve subsidie en de
Vlaamse besparing van 6% (ca. 5.5000 euro) opgevangen worden. De vier gemeenten en
steden geven hiermee een positief signaal naar de Vlaamse Overheid, dat ze mee willen
investeren in onroerend erfgoed als materiële getuigen van ons verleden en onze identiteit.
De IOED raamt de noodzakelijke gemeentelijke bijdragen op 30.000 euro in 2021. Deze
middelen worden verrekend via een verdeelsleutel die rekening houdt met de oppervlakte, het
aantal inwoners en het aanwezige erfgoedpakket op elk grondgebied. De middelen worden in
de daaropvolgende jaren met 5% geïndexeerd om de stijgende loonkost en inflatie voor de
totale begroting op te vangen.

-

TABEL: VERDEELSLEUTEL GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN

Oppervlakte
(ha)

Oppervlakte
(%)

Inwoners
(aantal)

Inwoners
(%)

OEelementen
(aantal)

OEelementen
(%)

%

Geetbets

3 517

19

5 970

15,6

40

11,9

15,5

4 650,00 €

Kortenaken

4 906

26,5

7 930

20,8

44

13,1

20,1

6 040,00 €

Landen

5 405

29,2

15 944

41,7

126

37,6

36,2

10 850,00 €

Zoutleeuw

4 673

25,3

8 364

21,9

125

37,3

28,2

8 450,00 €

TOTAAL

18 501

100%

37 393

100%

335

100%

100,0

30 000,00 €

-

Jaarlijkse
bijdrage 2021

TABEL: JAARLIJKSE INDEXERING GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN
2021

2022

2023

2024

2025

2026

Geetbets

4 650,00 €

4 882,50 €

5 126,63 €

5 382,96 €

5 652,10 €

5 934,71 €

Kortenaken

6 040,00 €

6 342,00 €

6 659,10 €

6 992,06 €

7 341,66 €

7 708,74 €

Landen

10 850,00 €

11 392,50 €

11 962,13 €

12 560,23 €

13 188,24 €

13 847,65 €

Zoutleeuw

8 450,00 €

8 872,50 €

9 316,13 €

9 781,93 €

10 271,03 €

10 784,58 €

TOTAAL

30 000,00 €

31 489,50 €

33 063,98 €

34 717,17 €

36 453,03 €

38 275,68 €

De IOED vraagt de gemeenteraad in haar beslissing rekening te houden met volgende
aspecten:
-

de oprichting van de Projectvereniging Zuid-Hageland door Geetbets, Kortenaken,
Landen en Zoutleeuw in 2016;
- de ministeriële erkenning van de Intergemeentelijek Onroerenderfgoeddienst ZuidHageland in 2017;
- het feit dat een uitbreiding of inkrimping van het werkingsgebied geen
organisatorische of financiële opportuniteiten biedt;
- de aflopende beleidsperiode 2018-2020 en bijhorende Vlaamse financiering;
- de lopende oproep voor subsidieaanvragen voor de beleidsperiode 2021-2026 en het
verstrijken van de deadline voor een subsidieaanvraag op 1 juli 2020, waarna pas in
2023 een nieuwe aanvraag ingediend worden, voor de periode 2024-2026.
Ten laatste op 1 oktober 2020 maakt het Agentschap Onroerend Erfgoed bekend welke van
de 30 erkende IOED’s in Vlaanderen een subsidie toegekend krijgen.

Juridisch kader

Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT

Art. 1. De gemeenteraad beslist goedkeuring te geven aan het opgemaakte beleidsplan 20212026 en bijhorende meerjarenbegroting van de IOED. Zo kan de IOED een subsidieaanvraag
richten aan het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid, in de hoop de
intergemeentelijke samenwerking rond onroerend erfgoed in haar werkingsgebied verder te
kunnen zetten en uit te bouwen.
goedgekeurd
Toelichting door schepen Willems. De gemeente wil de samenwerking met de IOED
verderzetten. Hun meerjarenplanning gaat 1 jaar verder dan onze meerjarenplanning. IOED
heeft mooie stappen voorwaarts gezet op erfgoedvlak en er werden concrete zaken
gerealiseerd. Er wordt ook aangegeven waar er moet bijgestuurd worden. Samenwerking en
netwerking is belangrijk, evenals het in de kijker zetten van erfgoed en het assisteren van onze
diensten bij het aanvragen van subsidies. Het personeelseffectief is uitgebreid met 0,50 VTE.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

VRIJE TIJD/FEESTELIJKHEDEN/VERORDENINGEN
4) Subsidies verenigingen Vrije Tijd
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Tina Luyckx

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Voor veel verenigingen zijn het moeilijke tijden, activiteiten kunnen niet doorgaan, vaste kosten
blijven doorlopen, …
Aan de jeugdraad, sportraad, cultuurraad en de seniorenraad werd voorgelegd om éénmalig
de verenigingen, ressorterend onder de dienst vrije tijd, een voorschot op hun subsidies te
geven. Alle adviesraden geven hier een positief advies over.
Op basis van het dossier van vorig jaar kan elke vereniging eind juni reeds 50% van de
subsidies uitgekeerd krijgen.
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen, in zitting op 4 juni 2020, wordt
voorgesteld om voor dit uitzonderlijke jaar, eenmalig geen subsidiedossier te laten indienen
en de subsidies van vorig werkjaar uit te keren. Dit aangezien er heel wat activiteiten niet
hebben kunnen plaatsvinden en we in een overgangsjaar zitten in de aanloop naar nieuwe
subsidiereglementen.
Voor nieuwe verenigingen wordt eenmalig het forfaitaire bedrag van €200 uitgekeerd. Hiervan
wordt er €100 eind juni overgemaakt en €100 in december.
De gemeente Kortenaken krijgt hier bovenop € 89 459,86 van het Vlaams noodfonds ter
ondersteuning van de vrijetijdssectoren. Om te bepalen hoe deze middelen het beste besteed
kunnen worden, zal er een werkgroep opgericht worden.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten
Kostprijs:
-

€ 6.000 (Senioren)

-

€ 8.507 (Cultuur)
€ 11.199,95 (Jeugd)
€ 13.000 (Sport)
€ 400 (nieuwe verenigingen ZAM, Curieus)

Beschikbaar budget:
-

€ 6.000 (Senioren)
€ 8.512 (Cultuur)
€ 11.900 (Jeugd)
€ 13.000 (Sport)

Budgettaire sleutel:
-

64930000/095903 (Senioren)
64930000-070900-4-1-2-1 (Cultuur)
64930000-075000-4-1-4-1 (Toelage jeugdverenigingen basis-werkingssubsidie)
075000-4-1-4-4 (Beveiliging en verfraaiing jeugdlokalen)
64930000-075000-4-1-4-3 (Toelage vakantie-initiatieven jeugdwerk)
64930000-075000-4-1-4-2 (Toelage aan jeugdverenigingen-Kadervorming)
64930000-074002-4-1-3-1 (Toelage beleidssubsidie gemeente sport)
64930000-074002-4-3-1-1 (Toelage impulssubsidie gemeente sport)
60010000-074900-SD99-BD999-AP9999
2
(Aankoop
technisch
materiaal
LEREN EN BELEVEN Organisatie Urban Run) → voor ZAM
Voor Curieus kan het budget van Plankenkoorts aangesproken worden.

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist om 50% het subsidiebedrag van vorig werkingsjaar in juni
en de overige 50% in december te storten aan de verenigingen ressorterend onder de dienst
vrije tijd.
Artikel 2. De gemeenteraad neemt kennis dat er een werkgroep wordt opgericht om te bepalen
waar de middelen van het Vlaams noodfonds aan kunnen besteed worden.
goedgekeurd
De burgemeester licht dit toe. De verenigingen zullen al 50% van hun subsidies van vorig jaar
kunnen krijgen. De adviesraden stonden hier positief tegenover. Dit alles kadert in het
ondersteunen van de verenigingen omdat zij getroffen worden door de coronacrisis.
Daarnaast is er ook de ondersteuning via een noodfonds: hiervoor is een werkgroep opgericht
met mensen uit alle verenigingen. Zij zullen een voorstel doen over de verdeling van deze
middelen.
Raadslid Francen vraagt wie zetelt in deze werkgroep. Schepen Mollu deelt mee dat het een
ambtelijke werkgroep betreft, aangevuld met afgevaardigden van de verenigingen; daarnaast
komt er ook een werkgroep om de subsidiereglementen te stroomlijnen. Inzake de verdeling
van het noodfonds komt er een impactbevraging nopens de noden van de verenigingen en
welke verliezen ze hebben geleden. Op de infovergadering hierover van 1 juli mag elke
vereniging
1
persoon
afvaardigen.
Raadslid Vlayen vraagt of van elke partij iemand als waarnemer aanwezig mag zijn in de
werkgroep. De vergadering gaat hiermee akkoord. De partijen zullen aan de algemeen
directeur doorgeven wie per fractie zal zetelen als waarnemer in de werkgroep.
Raadslid Francen dringt er op aan dat er snel gehandeld wordt want de noden zijn er nu.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
5) Mandateren SWAL Algemene vergadering 23 juni 2020
De gemeenteraad
Feitelijke context
Aanduiding volmachtdrager Sociaal Wonen arro Leuven cvba algemene vergadering 23 juni
2020..
Gelet op de agenda van de algemene vergadering van Sociaal Wonen arro leuven CVBA op
dinsdag 23 juni 2020 om 19 uur;
AGENDA
1. Verslag van de Raad van Bestuur over de verrichtingen van het dienstjaar 2019.
2. Verslag van de commissaris.
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2019.
4. Bestemming van het resultaat.
5. Kwijting te verlenen aan bestuurders Raad Van Bestuur en commissaris.
6. Samenstelling raad van bestuur:
a. private aandeelhouders: 1 vacant mandaat
b. publieke aandeelhouders: bekrachtiging invulling mandaten via beurtrol
7. Addendum mbt COVID-19.
8. Goedkeuring van de notulen van de vergadering.

Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet artikel 40 en 42.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist Niels Willems, schepen, te mandateren voor de algemene
vergadering van SWAL op 23 juni 2020. Betrokkene krijgt het mandaat de agendapunten goed
te keuren.
Artikel 2. Gelet op de laattijdige ontvangst van de agenda werd dit dossier al voorgelegd aan
het schepencollege op 15 juni 2020. Onderhavige gemeenteraadsbeslissing is een
bekrachtiging van deze collegebeslissing.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

6) Mandateren vertegenwoordiger De Watergroep - algemene vergadering
28.08.2020
Feitelijke context
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
opdrachthoudende vereniging De Watergroep;
Gelet op het feit dat de gemeente per mail van 10 juni 2020 werd opgeroepen om deel te
nemen aan de algemene vergadering van De Watergroep die op 28 augustus 2020 plaats
heeft te Groot-Bijgaarden;
Gelet op de documentatie aan de gemeente per mail van 10 juni 2020 overgemaakt werd;
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald
wordt dat de deelnemende gemeenten hun vertegenwoordigers voor een algemene
vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij gemeenteraadsbesluit dienen aan te
wijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat de vaststelling van het mandaat van de
vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering;
Gelet op het feit dat de vertegenwoordigers voor een algemene vergadering aangeduid
kunnen worden voor de volledige duurtijd van de gemeentelijke legislatuur, nl. tot einde 2024;
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van d9.
algemene vergadering van De Watergroep dd. 28 augustus 2020:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jaarverslag 2019 van de raad van bestuur.
Verslag van de commissarissen over de jaarrekening 2019.
Goedkeuring van de jaarrekening 2019
Kwijting aan de bestuurders.
Kwijting aan de commissarissen.
Benoeming van 4 bestuurders.

Artikel 2. De gemeenteraad beslist de heer Guy Vandebergh, gemeenteraadslid,
vertegenwoordiger op de algemene vergadering van De Watergroep die op 28
augustus 2020 plaats vindt, het mandaat te geven als volgt: goedkeuring van de
agendapunten.
Artikel 3. De gemeenteraad beslist de heer Niels Willems, schepen, plaatsvervangend
vertegenwoordiger op de algemene vergadering van De Watergroep die op 28
augustus 2020 plaats vindt, het mandaat te
geven als volgt: goedkeuring van
de agendapunten.
Artikel 4. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van
voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de
opdrachthoudende vereniging De Watergroep.

goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

7) Aanstellen vertegenwoordiger intercommunale: Igo Leuven. Algemeen
Comité.
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Feitelijke context
Gelet op het decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur;
Overwegende dat de gemeente Kortenaken besliste akkoord te gaan met de oprichting van
en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO.
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO op 10 maart 2004, die als
rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven
Gelet op artikel 442, §1, 1° van het decreet lokaal bestuur en gelet op artikel 31 van de statuten
van de intergemeentelijke vereniging IGO kan een algemeen comité opgericht worden dat de
verbinding tussen de raad van bestuur en de algemene vergadering vormt. Elke deelnemer
heeft 1 lid in het algemeen comité. Voor elke gemeente is de schepen verantwoordelijk voor
welzijn/lokaal sociaal beleid, de schepen verantwoordelijk voor omgeving óf een door hen
aangeduide vertegenwoordiger, verkozene of ambtenaar, lid. Voor de OCMW’s en andere
leden van de vereniging wordt het lid van het algemeen comité bij geheime stemming benoemd
door de algemene vergadering op voordracht van de deelnemers. De voorzitter en de
ondervoorzitters van de raad van bestuur maken ambtshalve deel uit van het algemeen comité.
Overwegende dat Annita Vandebroeck werd vervangen door Michel Vander Velpen;
Dat het daarom nodig is betrokkene aan te stellen in het algemeen comité van Igo Leuven;
Na beraadslaging;

Juridisch kader
Gelet op artikel 447 van het decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur dat
bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op
de algemene vergadering en dat van lid van één van de andere organen;
Gelet op artikel 33 van de statuten van de dienstverlenende vereniging IGO, dat bepaalt dat
de algemene vergadering is samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemers. Voor
de gemeenten worden zij rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, en
voor de overige deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of
statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen. Een deelnemer
kan haar vertegenwoordiger voor de volledige legislatuur aanduiden. De vaststelling van het
mandaat van de vertegenwoordiger moet voor elke algemene vergadering door de bevoegde
raad van de deelnemer gebeuren.
Gelet op het decreet lokaal bestuur dd. 22.12.2017;

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).

BESLUIT
Artikel 1 De gemeenteraad beslist om de heer Michel Vander Velpen, de schepen van welzijnlokaal sociaal beleid en voorzitter van het bijzonder comité voor te dragen als lid van het
algemeen comité van de intergemeentelijke vereniging IGO.
Artikel 2. Deze beslissing wordt ter kennis gebracht van Igo Leuven.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

8) Vragen.
goedgekeurd
Raadslid Alles stelt vragen omtrent het contract’ maaien van bermen’. De burgemeester
antwoordt dat er een inventaris is gemaakt van de te maaien bermen en dat een anatal
vereisten werden opgenomen ivm de maaibeurten. Vanaf 15 mei wordt 1 strook gemaaid
tegen het fietspad. Er is vastgesteld dat een aantal straten niet opgenomen waren in de
inventaris;
dit
wordt
aangepast.
Momenteel
loopt
de
eerste
maaibeurt.
Raadslid Alles deelt mee dat een aantal straten niet zijn gemaaid: Dorpsstraat richting Linter
– Dorpsstraat 100 m naar beneden van aan de Leidries - aan garage Lox. De burgemeester
roept op om door te geven wat er ontbreekt. De burgemeester zal dit doorgeven. Naast de
woning van raadslid Alles werd niet de volledige talud gemaaid; dit zou nochtans openbaar
domein zijn. De burgemeester zegt dat moet gekeken worden waar de rooilijn ligt. Raadslid
Alles besluit dat het maaien niet zo goed gedaan is dan wanneer we het zelf deden.
Raadslid Alles informeert naar de riolering in de verkaveling aan de Oudestraat. Die zou niet
voorhanden zijn. Schepen Willems zegt dat in een verkaveling normaal voorafgaandelijk
advies wordt gevraagd aan Fluvius. Als alles al betaald is, moet er uitgevoerd worden.
Schepen Willems neemt dit verder op met de dienst omgeving. Raadslid Alles hoopt dat de
betrokken mensen nu toch binnen de 14 dagen een antwoord krijgen.
Raadslid Alles informeert naar de verkoop van de pastorij op de Ransberg. Schepen Willems
licht toe dat er opzoekingen gedaan ivm het recht van uitgang. Er is ook een opmeting gebeurd
om de pastorij en de zaal te scheiden. Waar nu de koelcel staat, gaat bij de pastorij blijven.
De koelcel gaat verplaatst worden cfr. in zaal Den Hoek. Raadslid Alles betreurt dat er nu een
gedeelte van de zaal wegvalt. Schepen Willems repliceert dat als dit niet zou gebeuren, er een
heel groot deel van de benedenverdieping van de pastorij zou wegvallen. Volgens raadslid
Alles had men de pastorij beter ingericht als noodwoning. De burgemeester repliceert dat we
een goed ingerichte noodwoning hebben; bovendien is er overleg tussen de TGV-gemeenten
om een noodwoning te delen. Raadslid Alles vreest dat de nieuwe eigenaar regelmatig
klachten gaat hebben (quid als parking is afgesloten?); hij hoopt ook de uitweg beschikbaar
zal
zijn.
Raadslid Vlayen informeert naar de antennes op de kerk van Waanrode. Schepen Willems
licht toe dat de gemeente in deze aangelegenheid slechts een derde partij is. De schepen
heeft alle partijen met mekaar in contact gebracht. Normaal ging de antenne er eind vorig jaar
staan; toen is echter beslist om alle operatoren tegelijk de uitvoering te laten doen. Door de
coronamaatregelen is dit alles nu weer uitgesteld, wat een spijtige zaak is.
Raadslid Vlayen informeert naar de appartementen in Waanrode. Schepen Willems deelt mee
dat de bouwaanvraag wordt ingediend voor het bouwverlof. Als dit ingediend is, volgt een
openbaar onderzoek en zijn de plannen in te kijken. Raadslid Geysenbergs informeert of alles

op de Doddelbergstraat afgewerkt is. Schepen Mollu deelt mee dat men nog moet voegvullen;
er worden ook een aantal vakken vernieuwd. Raadslid Geysenbergs informeert naar het
dossier van de Hoeledensebaan. De algemeen directeur licht toe dat de deskundige een
bijkomend voorschot aan de rechtbank heeft gevraagd voor kosten voor bijkomend destructief
onderzoek. De gemeente moet dit voorschieten. Raadslid Geysenbergs informeert ook naar
de Neerlintersesteenweg ter hoogte van Grootveldstraat. Schepen Mollu deelt mee dat hier
een nieuwe expertisedatum wordt gepland. Raadslid Geysenbergs informeert wie als
aannemer is aangesteld voor de Heerbaan. Schepen Mollu deelt mee dat op 26/6 de
openingszitting is; de werken zullen vermoedelijk pas starten in het voorjaar van 2021.
Raadslid Geysenbergs informeert wanneer het gemeentehuis weer vrij toegankelijk is. De
burgemeester licht toe dat tot eind augustus op afspraak zal worden gewerkt. Nadien wordt de
situatie herbekeken; alleszins zal het werken op afspraak deels blijvend gehanteerd worden.
Raadslid Geysenbergs deelt mee dat iemand naar zandzakken had gevraagd en niet heeft
gekregen terwijl het weerbericht code oranje gaf. De technische dienst had dit geantwoord. De
burgemeester deelt mee dat de regen meeviel. De burgemeester stelt wel dat we geen
zandzakken gaan geven als het niet nodig is. Vraag mag altijd aan de schepenen gesteld
worden.
Raadslid Francen zegt dat daarnaast ook Hoeledensebaan en Zuurbemdsesteemweg
zorgwekkend zijn. De burgemeester bevestigt dit; probleem is dat de verschillende partijen de
verantwoordelijkheid van zich afschuiven. Raadslid Francen vraagt om er niet weer een winter
te laten overgaan, want dan wordt het weer erger.
Raadslid Veulemans stelt dat in de Doddelbergstraat de mensen ook slachtoffer zijn: overal
werd de rijweg langs 2 kanten vernieuwd en daar niet. Raadslid Francen repliceert dat hier
onvoldoende middelen voor waren omdat CD&V en de SPA.a het geld hadden opgedaan. De
meerderheidsfracties reageren afwijzend.
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