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Verontschuldigd: Anneleen Schoeters: Raadslid
Afwezig:

De voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad meldt dat ze teleurgesteld is dat de
vergadering terug fysiek moet doorgaan. We hebben een voorbeeldfunctie naar onze
inwoners. Raadslid Vlayen repliceert dat ook hij teleurgesteld is, want hij ging de digitale
gemeenteraad bijwonen in de raadzaal. De burgemeester deelt mee dat met een groep digitaal
volgen niet kan, omdat de voorzitter dan het stemgedrag niet kan zien. Raadslid Francen
repliceert dat dit het probleem is van het college; er moet maar gezorgd worden dat de
raadsleden een laptop hebben.
Raadslid Benny Hermans is verwonderd over dergelijke uitspraak bij monde van iemand van
de Open VLD; dit zou zelfs een lid van de PVDA niet zeggen. Waarom moet de overheid
hiervoor zorgen? Investeer zelf in je opleiding is zijn suggestie. Raadslid Francen informeert
waarom raadslid Benny Hermans geen schepen wordt. Dit item doet hier niets terzake aldus
raadslid B. Hermans. Hij stelt vast dat een aantal VLD-raadsleden een teamsvergadering niet
kunnen of willen volgen. Hij vraagt zich af waarom diegenen die dit wel kunnen de anderen
dat dan niet aanleren. Raadslid Francen stelt dat hij geen eigen laptop heeft (en de schepenen
wel). Voor raadslid B. Hermans lijkt dit nogal evident omdat de schepenen het bestuur zijn. De
discussie houdt aan tussen raadsleden Francen en B. Hermans. De voorzitter dient
herhaaldelijk tussen te komen om de orde van de vergadering te bewaren. Raadslid B.
Hermans begrijpt niet dat je als liberaal wil dat de gemeenschap een laptop koopt voor 19
mensen om 1 keer per maand te gebruiken. Beter is om te investeren in je eigen opleiding.
Daarop mengt raadslid Vlayen zich in de discussie stellende dat hij geen probleem heeft met
het kopen van een laptop. Hij vindt het echter ongehoord dat iemand anders zou bepalen wat
hij moet kopen. Zij zijn door de burger gekozen om hen hier in de gemeenteraad te
vertegenwoordigen. De discussie ontaardt in die zin dat raadslid Vlayen opmerkt dat hij als
‘lomp’ wordt bestempeld in deze aangelegenheid. Raadslid B. Hermans verzoekt raadslid

Vlayen om een laptop te gaan huren bij de provincie. In het postcorona tijdperk zal er immers
nog veel digitaal vergaderd worden.
Schepen Mollu krijgt daarop het woord. Hij betreurt de discussie en de vergelijkingen die
gemaakt worden. Kinderen moeten online lessen volgen, dus waarom kan dit dan niet voor de
gemeenteraad, vraagt hij zich af. Raadslid Francen stelt dat zij wel 8u per dag samen zitten.
Schepen Mollu vervolgt dat de schepenen veel samen zitten en daarom een laptop ter
beschikking hebben. Hij stelt zich de vraag hoe Open VLD nu vergadert. Komen zij nog met
het bestuur samen, want dat mag niet. Raadslid Francen stelt dat er wordt vergaderd via
Messenger. Schepen Mollu merkt op dat ook via de telefoon een vergadering kan worden
gevolgd. Schepen Willems heeft zo ook deelgenomen aan het laatste schepencollege.
Raadslid Francen betwist dat dit deugdelijk kan via een telefoon, waarop schepen Mollu
aanhaalt dat het wellicht vooral gaat over een ‘niet willen’. Raadslid Francen herhaalt dat dit
zo is omdat de raadsleden niets ter beschikking wordt gesteld. Schepen Mollu concludeert dat
hij het jammer vindt dat de raadsleden niet het voorbeeld kunnen geven.
De burgemeester mengt zich in de discussie stellende dat er inderdaad PC’s aangekocht zijn
voor het college. Op die manier wordt er voor 100% gebruik gemaakt van het cobrasysteem
waardoor men volledig papierloos kan werken. Op jaarbasis worden er hierdoor 12000 kopies
uitgespaard waardoor de PC’s van de schepenen al lang zijn terug verdiend. De PC’s blijven
trouwens eigendom van de gemeente. De burgemeester haalt aan dat hij op deze zitting nu
papieren bij heeft omdat er soms slechte Wifi verbinding is.
Raadslid Vlayen merkt op dat in de gemeenteraad over honderd duizenden euro wordt beslist,
gelden die beter zouden gebruikt worden om laptops ter beschikking te stellen. Hij stelt dat hij
niets moet hebben van de gemeente. Als het bestuur echter meent dat ze digitaal moeten
gaan, moeten ze ook laptops geven. De burgemeester vindt het geven van laptops voor alle
raadsleden erg voor 1 keer vergaderen per maand. Raadslid Vlayen wil niet dat de raadsleden
moeten luisteren naar wat de schepenen zeggen dat ze moeten doen. Raadslid Schurmans
stelt dat men niemand kan verplichten om iets te kopen. Er kan wel gevraagd worden om enige
moeite te doen om aan een laptop te geraken. Raadslid B. Hermans herhaalt dat de VLDraadsleden dit probleem moeten oplossen.
Raadslid Francen heeft nog een vraag voor de burgemeester ivm een onkostenstaat die hij 6
jaar geleden heeft ingediend voor kilometervergoeding naar de werf in Hoeleden. De
burgemeester ontkent dit niet; als kilometers werden doorgegeven waren die correct. Raadslid
Francen merkt op dat dit wel betaald is door de burger. Raadslid B. Hermans wijst raadslid
Francen er op dat hij rijdt met een firmawagen.
Deze discussie doet niet terzake en de voorzitter besluit daarop deze bespreking te beëindigen
en over te gaan tot de eigenlijke zitting.

OPENBARE ZITTING
STANDAARDPUNTEN
SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
De notulen van vorige zitting datum van donderdag, 28 januari 2021 worden goedgekeurd.
goedgekeurd
Raadslid Francen vraagt om in de notulen van de vorige zitting bij het punt maaien van bermen
de argumenten van de VLD me op te nemen nl. dat er veel klachten geweest zijn, dat het

maaien lang geduurd heeft (tot in december werd er gemaaid). Bovendien werd er slecht
gemaaid en werden bepaalde wegen vergeten. Dit werk had goedkoper gekund als de dit zelf
zouden doen. Tot slot is het ook zo dat onze mensen de wegen kennen; bovendien hebben
we plaatselijke leveranciers die de machines verkopen. De algemeen directeur stelt dat dit
was opgenomen, maar blijkbaar is er iets mis gegaan bij de publicatie van de notulen. Dit wordt
rechtgezet.
Stemresultaat: 16 stemmen voor (Kim Vandepoel, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden, Kristof Mollu, Michel Vander Velpen, André Alles, Paul Francen,
Patrick Vandijck, Betty Geysenbergs, Patrick Vlayen, Benny Hermans, Laura Schurmans,
Veronique Hermans, Koen Veulemans, Guy Vandebergh), 2 stemmen onthouding
(Josette Vanlaer, Glenn Blockx)

2) Oprichting interbestuurlijk samenwerkingsverband ‘Vaccinatie Tienen’
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Gelet op de blauwdruk en het “Draaiboek voor het vaccinatiecentrum” van het agentschap
Zorg
en
Gezondheid
van
de
Vlaamse
overheid,
gepubliceerd
op
https://www.laatjevaccineren.be/alles-voor-een-vlotte-organisatie-van-eenvaccinatiecentrum.
Overwegende dat artikel 392 van het DLB bepaalt dat twee of meer gemeenten een
samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid kunnen vormen om, zonder
beheersoverdracht, een welbepaald project van gemeentelijk belang te verwezenlijken;
Overwegende dat het samenwerkingsverband andere rechtspersonen van publiek en privaat
recht dan gemeenten als deelnemer mag hebben krachtens art. 392, vierde lid DLB en zich
dan “interbestuurlijk samenwerkingsverband” mag noemen.
Overwegende dat het “Draaiboek vaccinatiecentra” en de blauwdruk van het agentschap Zorg
en Gezondheid aan de lokale besturen oplegt om per eerstelijnszone maximaal twee
vaccinatiecentra op te richten.
Het doel van het interbestuurlijk samenwerkingsverband is dus om tussen alle deelnemende
partijen een afsprakenkader te maken over de oprichting, de duur, de opzegmogelijkheid, de
inbreng van de deelnemers de interne organisatie, de wederzijdse rechten en verplichtingen
en de financiële repercussies, de informatieverstrekking aan de deelnemers, de opmaak van
de rekening en de financiële controle van het vaccinatiecentrum Tienen.
Overwegende dat de deelnemers aan deze “overeenkomst met statutaire draagkracht” de
nodige afspraken willen maken over de oprichting en exploitatie van een vaccinatiecentrum,
onder meer (maar niet beperkt tot) de logistieke voorwaarden, de inbreng van middelen,
personeel en logistiek en de bestuurlijke en democratische terugkoppeling.
Overwegende dat het aan te raden is dat de algemene bestuurlijke aansturing van het
vaccinatiecentrum gebeurt volgens de principes van de intergemeentelijke samenwerking uit
het DLB, meer bepaald met een beheerscomité, maar dat dit minimaal ingevuld kan worden
en enkel moet samenkomen indien noodzakelijk voor fundamentele beslissingen en voor
democratische terugkoppeling.

Gelet op voorgaande elementen wordt er een Interbestuurlijk Samenwerkingsverband (IBSV)
opgericht, op grond van artikel 392, vierde lid van het decreet van 22 december 2017 over het
lokaal bestuur (DLB), genaamd “Vaccinatie Tienen”, verder genoemd “het IBSV” of “de
vereniging”.
De deelnemers aan het IBSV zijn:
-

de stad Tienen,
de gemeente Glabbeek,
de gemeente Boutersem
de gemeente Hoegaarden
de gemeente Kortenaken
het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen
de eerstelijnszone zuidoost Hageland
de huisartsenkring zuidoost Hageland
de Alexianen Zorggroep Tienen

Gelet op de overgemaakte documenten, in casu:





ontwerp van overeenkomst met statutaire draagkracht van het interbestuurlijk
samenwerkingsverband ‘Vaccinatie Tienen’
bijlage: het huishoudelijk reglement van het beheerscomité
bijlage: de samenwerkingsovereenkomst tussen het ziekenhuis en de stad
bijlage: het organogram en structuur van het IBSV

Overwegende dat ook een regeling dient getroffen te worden inzake het vervoer van minder
mobiele personen naar het vaccinatiecentrum;
Gelet op het ontwerp van overeenkomst zoals bijgevoegd.
Overwegende dat er uiteindelijk een bijdrage van €5/persoon/rit wordt gevraagd; het
restbedrag wordt gedragen door de gemeenten. Voor het betalen van het restbedrag wordt
geput uit het subsidiefonds. Indien dit niet voldoende blijkt wordt het saldo verdeeld onder de
gemeenten à rato van het inwonersaantal.
Juridisch kader
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (DLB), meer bepaald de
artikelen 392-395;
Gelet op de blauwdruk en het “Draaiboek voor het vaccinatiecentrum” van het agentschap
Zorg
en
Gezondheid
van
de
Vlaamse
overheid,
gepubliceerd
op
https://www.laatjevaccineren.be/alles-voor-een-vlotte-organisatie-van-eenvaccinatiecentrum.
Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de lokale noodplanning;
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad stemt in met de oprichting van een Interbestuurlijk
Samenwerkingsverband (IBSV) op grond van artikel 392, vierde lid van het decreet van 22
december 2017 over het lokaal bestuur (DLB), genaamd “Vaccinatie Tienen”.
Artikel 2. De gemeenteraad keurt de overeenkomst met statutaire draagkracht van het
interbestuurlijk samenwerkingsverband ‘Vaccinatie Tienen’ goed, evenals de bijlagen, te

weten: het huishoudelijk reglement van het beheerscomité, de samenwerkingsovereenkomst
tussen het ziekenhuis en de stad en het organogram en structuur van het IBSV. De teksten
hiervan maken integraal deel uit van onderhavige beslissing.
Artikel 3. De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed inzake het vervoer
van minder mobiele personen naar het vaccinatiecentrum. De tekst van deze overeenkomst
maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
De burgemeester licht toe dat het hier gaat over een samenwerking n.a.v. de oprichting van
het vaccinatiecentrum en over het vervoer van minder mobiele personen. Inzake het
vaccinatiecentrum is er veel werk verricht door de stad Tienen. Het Regionaal Ziekenhuis staat
hen als partner bij vnl. op personeelsvlak. Vanaf 26/02/2021 gaat de regeling in en dan komt
ook de eerste keer het bestuursorgaan samen. In de pers wordt er nu aangehaald dat men
geen zicht heeft op de financiën. De burgemeester weet alleszins wat Tienen gaat ontvangen
qua financiering nl 600 000 euro. Een detail van het financieel overzicht is nu nog niet
voorhanden; morgen wordt op de vergadering het budget voorgelegd. Deze gelden worden
gebruikt voor betaling van de lonen. Op dit vlak heeft de subsidiërende overheid maxima
opgelegd. Daarnaast is er een overeenkomst bijgevoegd voor vervoer van minder mobiele
personen. E is zwaar onderhandeld met de taxibedrijven om de prijs voor de gebruiker te
drukken. Dit bedrag zal 5 euro bedragen (voor een rit heen en terug + ½ u wachttijd). Dit
volstaat natuurlijk niet; de normale kost is 55 euro, ongeacht waar je in Kortenaken woont. Het
verschil wordt bijgepast via een andere subsidiestroom (3 x 18 200 euro). Als dat niet volstaat,
geldt het solidariteitsprincipe en wordt dit verdeeld onder de deelnemende gemeenten. De
burgemeester verwijst naar de documenten ter beschikking gesteld in Cobra. Raadslid
Francen wijst op het parkingprobleem aan het vaccinatiecentrum. Er werken constant 60
mensen, met dus als risico dat de parking altijd bezet gaat zijn. De burgemeester stelt dat dit
probleem al werd aangehaald. Er is een aparte parking aan het centrum; die wordt exclusief
voorbehouden voor de mensen die zich komen laten vaccineren. Desgevallend breidt men dit
uit met de parking aan de manege. Raadslid Francen wijst nog op de hoge huurkosten van het
gebouw. De burgemeester deelt mee dat het huurbedrag hem nog niet bekend is ; hij zal dit
zeker navragen. Morgen is er een bespreking en de burgemeester heeft transparantie
gevraagd. Raadslid Francen wijst op alternatieven (bv Hangar 44 in Glabbeek). De
burgemeester zegt dat er nog alternatieven waren bv. onze sporthal. Het is echter allemaal
snel moeten gaan en het gebouw in Tienen is praktisch gezien optimaal omwille van de
compartimentering. Raadslid Vandijck informeert naar de vaccinatie van bedlegerige mensen.
De burgemeester licht toe dat – mits een attest van een geneesheer – de vaccinatie aan huis
zal gebeuren via een mobiel team. Raadslid Vandijck gaat er van uit dat vervoer naar het
vaccinatiecentrum coronaproof zal verlopen. De burgemeester repliceert dat hier aandacht
aan werd besteed. Raadslid Vanlaer stelt vast dat het vervoer van minder mobiele personen
voorbehouden is voor +65 jarigen. Wat met iemand die jonger is en in een rolstoel zit? De
burgemeester deelt mee dat we hier zelf ook op gaan inzetten en dit samen met het OCMW
(via de dienst aangepast vervoer). Raadslid Vanlaer vraagt om dit voldoende kenbaar te
maken.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

FINANCIËN
3) Nieuwe debiteurenprocedure vanaf 1 maart 2021
Betrokkenen

Dossierbeheerder: David Puttevils

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Deze procedure is geldig voor gemeente, OCMW en AGB. Alle schulden worden per debiteur
verzameld maar blijven opgesplitst naar de vorderende juridische entiteit. De vorderingen in
de dwingende fase van de invorderingsprocedure zullen in aparte lijsten gerapporteerd worden
(gemeente/OCMW/AGB).
Alle schulden die onmiddellijk geïnd worden aan de bron (zoals bv. de contantbelasting en
betaling van tarieven bij afhaling) zijn uiteraard niet onderhevig aan een debiteurenopvolging.
De invorderingen van openstaande schulden door Ecowerf (systeem Diftar) vallen buiten deze
procedure. Voor alle deelnemende besturen is er een uniforme procedure uitgewerkt die dan
ook door het Lokaal Bestuur van Kortenaken onderschreven werd.
Juridisch kader
Conform artikel artikel 177 DLB staat de financieel directeur in volle onafhankelijk in voor het
debiteurenbeheer van gemeente/OCMW/(AGB).
Inzake invordering van de openstaande schulden van debiteuren is volgende wetgeving van
toepassing:
-

Decreet 30 mei 2018
Wet van 13 april 2019 tot invoering van het wetboek van invorderingen
KB 20 december 2019 tot uitvoering van het wetboek van de minnelijke en
gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

Financiële aspecten
Kostprijs: nvt
Beschikbaar budget: nvt
Budgettaire sleutel: nvt
BESLUIT
Art. 1 De gemeenteraad gaat akkoord met de procedure debiteuren maart 2021.
Art. 2 De gemeenteraad beslist dat er geen minimum drempelbedrag vastgelegd wordt om tot
de dwingende fase in de invorderingsprocedure te gaan. Immers, de kosten verbonden aan
deze dwingende fase dienen door de verliezende partij vergoed te worden waarbij de
gerechtsdeurwaarder steeds voorafgaandelijk de solvabiliteit van de debiteur nagaat.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

4) Retributiereglement voor administratie- en aanmaningskosten
openstaande fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen.
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils
Feitelijke context

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

voor

De gemeentebesturen zijn in normale omstandigheden nog verplicht om een herinneringsbrief
te versturen voorafgaand aan de gedwongen invordering van een belastingschuld, alleen hoeft
deze herinnering niet langer aangetekend verstuurd te worden. Enkel als de verjaring van de
schuld gestuit moet worden, kan het bestuur niet anders dan aangetekend aanmanen.
In de minnelijke invorderingsfase is er geen rechtsgrond voor het doorrekenen van
verzendings- en administratieve kosten.
Gelet dat:
-

het algemeen belang niet geschaad wordt;
de gemeente het een bewijs van behoorlijk bestuur vindt om de wanbetaler die gelden
in het bezit houdt, die van rechtswege aan de gemeente toekomen, niet neutraal te
behandelen;

wenst gemeente Kortenaken dit retributiereglement in te voeren om vanuit het
zuinigheidsprincipe de kosten die ze in de minnelijke fase van de invordering moet maken door
nalatigheid van de (mede)schuldenaar te verhalen op deze laatste.
Voor vorderingen (fiscaal en niet-fiscaal) in de gedwongen fase voorziet artikel 20 Wetboek
Invorderingen dat kosten van de aangetekende zendingen met betrekking tot de
tenuitvoerlegging van een uitvoerbaar verklaard kohier, een innings- en invorderingsregister
of een rechterlijke beslissing houdende veroordeling tot betaling van fiscale en niet-fiscale
schuldvorderingen op grond van artikel 1024 van het gerechtelijk Wetboek ten laste van de
(mede)schuldenaar gelegd kunnen worden.
Onderhavig retributiereglement beoogt de rechtsbasis voor het verhalen van de kosten van de
zending van de herinnering(en) in de minnelijke fase van de invordering en omvat de loutere
verzendingskost en de administratieve opvolging van de betaling.
Het is wenselijk om een uniforme procedure en tarief toe te passen voor fiscale en niet-fiscale
schuldvorderingen. Conform de procedure debiteuren voorziet lokaal bestuur Kortenaken een
eerste gewone (niet aangetekende) herinnering en een tweede aangetekende herinnering.
Nadat op de laatste aangetekende aanmaning niet ingegaan werd, zal de financieel directeur
een dwangbevel opmaken en (conform de procedure) dit laten viseren en uitvoerbaar
verklaren door het CBS, Vast bureau of Raad van Bestuur AGB. We merken op dat voor fiscale
vorderingen het kohier reeds een uitvoerbare titel verschaft doch wenst financiën hier geen
onderscheid te maken in het type vordering, dit levert de grootst mogelijke transparantie op.
Wegens billijkheidsredenen zal er pas bij de tweede (aangetekende) herinnering een forfaitaire
kost aangerekend worden die zowel de administratieve als de verzendingskosten (van alle
zendingen) dient te dekken. Voor de opmaak en de verzending van twee minnelijke
herinneringen is 20 euro een redelijke forfait, gelet op de materiële kosten (papier- en
portkosten) en de personeelskosten.
Juridisch kader
Volgens het Decreet over het lokaal bestuur en latere wijzigingen stelt de gemeenteraad de
gemeentelijke reglementen vast (artikel 40);
Decreet over het lokaal bestuur 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Wetboek van Invordering (artikel 13) van 13 april 2019 en latere wijzigingen;
Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure
van provincie- en gemeentebelastingen (en latere wijzigingen);

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 2008 betreffende de aantekeningen in het
register voor de bekendmaking van de reglementen en verordeningen van de
gemeenteoverheden;
Financiële aspecten
Budgettaire sleutel: 74999999/003000
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad keurt het retributiereglement goed.
Art. 2. De retributie wordt als volgt vastgesteld: 20,00 euro voor de opmaak en verzending van
de tweede (aangetekende) herinnering.
Art. 3. Bij gedeeltelijke betaling zullen eerst de aangerekende administratiekosten
aangezuiverd worden en vervolgens de openstaande hoofdsom van de vordering.
Art. 4. De retributie is verschuldigd door de debiteur van de openstaande fiscale en niet-fiscale
schuldvorderingen.
Art. 5. Het college van burgemeester en schepenen wordt met de uitvoering van dit besluit
belast.
Art. 6. Het retributiereglement treedt in werking op 01 maart 2021.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

5) Kennisname vaststelling aanpassing MJP 2020-2025 door gouverneur
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Inhoudelijke vaststelling, schema M2, geconsolideerd financieel evenwicht.
De gouverneur stelt vast dat de cijfers van het AGB niet opgenomen zijn in het geconsolideerd
financieel evenwicht van gemeente en OCMW, zoals bepaald in artikel 11 van het BVR BBC
van 30/03/2018. Het betreft de som van schema M2 van gemeente en OCWM met het schema
M2 van AGB, tevens i.f.v. de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.
Ondertussen werd de oorzaak hiervan achterhaald. Deze parameter werd bij de opstart
BBC2020 niet correct geïmplementeerd in het softwarepakket waardoor dit niet correct is
kunnen doorstromen naar de beleidsrapporten. Dit probleem is ondertussen verholpen waarna
dit ook aan de toezichthoudende overheid gecommuniceerd werd.
Met enkele technische opmerkingen zal in de volgende rapportering rekening gehouden
worden.
Brief van de gouverneur in bijlage.
Juridisch kader
Gelet op artikel 332, § 1, derde lid van het Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad neemt kennis van deze vaststelling.
kennisname
De financieel directeur licht toe dat het meerjarenplan de gecumuleerde
autofinancieringsmarge moest bevatten van gemeente, OCMW en AGB. Dit zat er nu niet in
door een fout in de parametrisatie. Dit technisch probleem is nu echter verholpen.

6) KANA: advies jaarrekening 2020
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils *** Betrokken schepen:
Feitelijke context
Op 29/01/2021 werd de jaarrekening 2020 met zijn toelichting van Kerkfabriek Kana
ontvangen. In deze jaarrekening komt over de periode 01/01/2020-31/12/2020 een
exploitatieoverschot (N) van 84.081,14 EUR tot uiting, dit na verrekening van de
exploitatietoelage, uitgekeerd door gemeente Kortenaken van 126.196,88 EUR. Er is een
overschot op de investeringen van 11.196,45 EUR.
Op de lopende rekening staat 95.277,59 EUR (kastoestand = som van exploitatieoverschot en
investeringsoverschot). Op de patrimoniumrekening staat 795.530,19 EUR.
De rekeninguittreksels werden toegevoegd ter staving. Tevens werd de opbouw van de
patrimoniumrekening toegevoegd ter staving waaruit de verkopen van de activa blijken.
Het beleidsdocument alsook de toelichting zijn in bijlage terug te vinden.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur;
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: Beschikbaar budget: BESLUIT
Art. 1. De jaarrekening 2020 van Kerkfabriek Kana wordt gunstig geadviseerd.
goedgekeurd

Schepen Willems ziet dat de jaarrekening van KANA van 2020 een overschot heeft, zowel in
exploitatie (84 000 euro) als bij de investeringen (11 000 euro). De kerkraad neemt initiatieven
om die exploitatie uit te bouwen (vb aanpassing van de verlichting in kerken om de
energiefactuur te laten dalen, inrichting van een appartement in Waanrode, omvorming van de
pastorij in Hoeleden naar huurwoningen). De huurinkomsten komen tot uiting in de exploitatie,
wat een positieve invloed heeft op de gemeentelijke bijdrage. Raadslid Vandijck informeert
naar de stand van zaken voor wat betreft de herbestemming van kerken. Schepen Willems
licht toe dat Kortenaken is ingestapt in het initiatief van Vlaanderen op dit vlak. De kerk van
Hoeleden wordt bekeken. Dit betreft een loutere studie met voorlegging van een aantal
scenario’s die we gaan bekijken. Ten gepaste tijde zullen er ook inspraakmomenten gehouden
worden voor de plaatselijke bevolking. Raadslid Vandijck informeert of het enkel gaat over de
kerk van Hoeleden. Schepen Willems bevestigt dit. In het kader van het
herbestemmingsproject van Vlaanderen kan er maar 1 case bekeken worden.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

7) KANA: akteneming budgetwijziging 2021
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils *** Betrokken schepen:
Feitelijke context
De budgetwijziging 2021 van Kerkfabriek Kana, werd door de penningmeester aan de
financieel directeur meegedeeld op 29/1/2021. Uit deze budgetwijziging blijkt nog steeds 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 bij de opmaak
van het initiële budget 2021 nog geen definitieve cijfers over budgetjaar 2020 gekend waren,
werd er in het voorjaar van 2021 een budgetwijziging van 2021 aangekondigd om de definitieve
exploitatietoelage van 2021 vast te leggen. Om die reden werd de toelage van het initieel
meerjarenplan 2020-2025 (105.820 EUR) aangehouden in het meerjarenplan van gemeente
Kortenaken. Nu blijkt dat deze toelage definitief verlaagd kan worden naar 73.147,11 EUR. De
vertragingen van de bouwwerken wegens de Corona epidemie worden aangehaald om het
verschil tussen de exploitatietoelage 2021 van het initieel meerjarenplan 2020-2025 en de
huidige exploitatietoelage, opgenomen in de budgetwijziging van 2021, te verklaren.
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 de budgetwijziging 2021 van Kerkfabriek KANA.
kennisname
Schepen Willems stelt dat in het meerjarenplan een bijdrage van de gemeente voorzien was
van 105 820 euro; na deze budgetwijziging wordt dit gereduceerd tot 73 147 euro. Deze goede
evolutie is een gevolg van de investeringen die KANA doet; anderzijds is er veel ook niet
kunnen doorgegaan, waardoor bepaalde kosten niet moesten gemaakt worden.

OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU
8) Definitieve vaststelling RUP KWZI Kortenaken
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Stefke Bellen

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Voorliggend RUP wordt opgemaakt om de realisatie van de kleinschalige
waterzuiveringsinstallatie (kortweg KWZI) “Kortenaken”, gelegen op het grondgebied van
Kortenaken, mogelijk te maken. Het plangebied is volgens het gewestplan volledig bestemd
als landschappelijk waardevol agrarisch gebied waardoor een bestemmingswijziging
noodzakelijk is om het project te realiseren.
De geplande KWZI zal het afvalwater afkomstig van het noordoostelijk deel van Kortenaken
(meer bepaald de Schansstraat, Diestsestraat, Kortenaken-dorp, Dorpsplein, Mounstraat,
Molenbergstraat, Rigelstraat en Heidestraat) en een klein deel van Halen (meer bepaald één
streng die van Loksbergen komt langs de Lindestraat) behandelen. Het betreft een klassieke
installatie met beluchting en slib, en kan de vuilvracht van ongeveer 2000 inwoners
verwerken. De locatie voor dit KWZI werd bepaald op het gravitair meest interessante punt
binnen het grondgebied van de gemeente en bevindt zich nabij de Velpe. Het
zuiveringsgebied wordt weergeven op figuur 1.
Het RUP KWZI Kortenaken wordt opgemaakt ter uitvoering van de gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan.
In beginsel is het opmaken van bestemmingsplannen voor rioolwaterzuiveringsinstallaties
waarvan afvalwater afkomstig is uit meerdere gemeente een bevoegdheid van provinciaal
niveau. Op 24 januari 2019 besliste de provincie om de planningsbevoegdheid voor het op te
maken ruimtelijk uitvoeringsplan KWZI Kortenaken te delegeren aan de gemeente
Kortenaken.
Juridisch kader
Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gewijzigd zoals tot op heden;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 houdende de definitieve
vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 17
december 1997 en latere wijzigingen, wat de bindende bepalingen betreft;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 11 september 2012, houdende de definitieve
aanvaarding van het gemeentelijk structuurplan van de gemeente Kortenaken;
Gelet op het koninklijk besluit van 7 november 1978 houdende de vaststelling van het
gewestplan Aarschot-Diest en navolgende wijzigingen;
Gelet op de schriftelijke adviesronde over het voorontwerp van gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan ‘KWZI Kortenaken. En overwegende dat er m.b.t. het ongunstig advies van
departement Landbouw en Visserij nog een overleg gepland zal worden;
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (en latere
wijzigingen), inzonderheid artikel 8, §§1 en 2;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere
regels voor de toepassing van de watertoets (en latere wijzigingen), inzonderheid de artikelen
2 en 4;
Gelet op de bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere
regels voor de toepassing van de watertoets (en latere wijzigingen) in bijlage 1 opgenomen
kaarten; Overwegende dat volgens artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere
wijzigingen betreffende het integraal waterbeleid het plan onderworpen dient te worden aan
de watertoets; dat het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen
nadere regels vaststelt voor de toepassing van de watertoets; dat het plan werd getoetst aan
de kenmerken van het watersysteem en aan de relevante doelstellingen en beginselen van
artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid; dat er in het screeningsdossier een
toetsing is gebeurd van het RUP “KWZI Kortenaken” ten aanzien van het watersysteem; dat
een toetsing aan de voorschriften van de gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten,
buffer- en infiltratie-voorzieningen en de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater bij
de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag wordt bijgevoegd; dat de KWZI Kortenaken het
stedelijke afvalwater uit dit zuiveringsgebied zuivert alvorens het in de omliggende waterlopen
terecht komt, hetgeen de algemene waterkwaliteit rechtstreeks ten goede komt en dat
voorliggend planningsinitiatief geen nadelig effect heeft op het overstromingsgevoelig terrein
langs de Velpe; dat hierdoor in alle redelijkheid kan worden geoordeeld dat het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan “KWZI Kortenaken” verenigbaar is met het watersysteem en geen
schadelijk effect op de waterhuishouding veroorzaakt;
Overwegende dat in het advies getekend op 07 mei 2020 door de Team MER geoordeeld werd
dat er geen plan-MER opgesteld moest worden voor het voorliggende RUP;
Gelet op het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘KWZI Kortenaken’ en het bijgevoegde
grafisch plan.
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad stelt het RUP KWZI Kortenaken definitief vast. Het bijgevoegd
grafisch plan, de toelichtingsnota en de stedenbouwkundige voorschriften maken integraal
deel uit van dit besluit.
goedgekeurd
Schepen Willems licht dit punt toe. Dit betreft het waterzuiveringsstation langs de grens met
Halen. De voorlopige vaststelling is al gebeurd; dit betreft de definitieve vaststelling. Daarna
volgt nog de beroepstermijn. Wat is er gewijzigd? Om de relatie met de buur te optimaliseren,

werd de buffer langs die zijde opgetrokken van 5 naar 10 m. Het pompstation werd ook
verplaatst zo ver mogelijk van de woning.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
9) Belastingreglement op niet geadresseerd drukwerk met een handelskarakter
en gelijkgestelde producten 2021-2025
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Het belastingreglement op niet geadresseerd drukwerk met een handelskarakter en
gelijkgestelde producten voor aanslagjaar 2021-2025 wordt in bijlage gevoegd voor
goedkeuring. Dit reglement werd aangepast naar aanleiding van een opmerking d.d. 14 januari
2021 van het Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende de terminologie in het laatste
artikel, het toepassingsgebied van artikel 9 en de nummering van de artikelen.

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 burgemeester licht dit (en de volgende punten) toe. Naar aanleiding van het nazicht van
de belastingreglementen tweede verblijven, verwaarloosde gebouwen, ongeschikt en
onbewoonbare gebouwen, leegstaande gebouwen en masten en pylonen, had toezicht de
opmerking geformuleerd dat in het afsluitend artikel mbt de inwerkingtreding werd bepaald:
“Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen inzake deze retributie.” Deze laatste
toevoeging moet worden geschrapt aangezien het hier geen retributies, maar wel belastingen
zijn. Dit wordt bij deze dan ook rechtgezet. Inzake het reglement op niet geadresseerd
drukwerk met een handelskarakter en gelijkgestelde producten is er een ook een aanpassing
nodig van de nummering van de artikels. Dit wordt bij deze rechtgezet. Het belang van
degelijke reglementen moet onderstreept worden (is essentieel bij een procedure). De
stafmedewerker licht de reglementen dan ook regelmatig door.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

10) Belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen 2021-2025
Betrokkenen

Dossierbeheerder: Ann Merlo

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Het belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen aanslagjaar 2021-2025
wordt in bijlage gevoegd voor goedkeuring. Dit reglement werd aangepast naar aanleiding van
een opmerking d.d. 14 januari 2021 van het Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende de
terminologie in het laatste artikel.
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: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

11) Belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen 2021-2025
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Het belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen aanslagjaar 2021-2025 wordt
in bijlage gevoegd voor goedkeuring. Dit reglement werd aangepast naar aanleiding van een
opmerking d.d. 14 januari 2021 van het Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende de
terminologie in het laatste artikel.
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: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

12) Belastingreglement op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen
2021-2025
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Het belastingreglement op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen aanslagjaar
2021-2025 wordt in bijlage gevoegd voor goedkeuring. Dit reglement werd aangepast naar
aanleiding van een opmerking d.d. 14 januari 2021 van het Agentschap Binnenlands Bestuur
betreffende de terminologie in het laatste artikel.
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: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

13) Belastingreglement op tweede verblijven 2021-2025
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Het belastingreglement op tweede verblijven aanslagjaar 2021-2025 wordt in bijlage gevoegd
voor goedkeuring. Dit reglement werd aangepast naar aanleiding van een opmerking d.d. 14
januari 2021 van het Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende de terminologie in het
laatste artikel.
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: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

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

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. Dit
reglement werd aangepast naar aanleiding van een opmerking d.d. 14 januari 2021 van het
Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende de terminologie in het laatste artikel.
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: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

15) Belastingreglement op masten en pylonen 2021-2025
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Het belastingreglement op masten en pylonen aanslagjaar 2021-2025 wordt in bijlage gevoegd
voor goedkeuring. Dit reglement werd aangepast naar aanleiding van een opmerking d.d. 14
januari 2021 van het Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende de terminologie in het
laatste artikel.
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: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

16) Vragen.
goedgekeurd
Raadslid Francen informeert waarom het parochiecentrum van Stok eerst het volledig K.I.
terugbetaald zou krijgen en daarna maar de helft. Schepen Vandewijngaerden stelt een
eerdere foutieve beslissing werd rechtgezet om uniformiteit te hebben bij alle verenigingen met
een gebouw. Raadslid Francen informeert waarom dan niet het volledig K.I. voor iedereen ten
laste wordt genomen. Schepen Vandewijngaerden zegt dat dit zo beslist is in de werkgroep in
overleg met de andere verenigingen. Raadslid Francen betreurt dit. Raadslid Francen
informeert waarom op het kerkhof in Waanrode de afscherming van de paden wordt
weggenomen. Schepen Vandewijngaerden zegt dat ons werd gemeld dat de borduren aan
het wegschuiven waren. Om te vermijden dat mensen struikelen, worden deze nu verwijderd,
net zoals al gebeurde op de andere kerkhoven. Raadslid Francen vreest dat men nu over de
graven zal lopen. Raadslid Vandijck informeert naar wat er zal gebeuren met boorden naast
een graf omdat deze eigendom zijn van die mensen. Schepen Vandewijngaerden stelt dat
deze zullen blijven; we doen enkel de wandelpaden. Raadslid Vandijck wijst op
veiligheidsproblemen op de werf aan de werken op de Heerbaan nl. 2 graafmachines ter
hoogte van het OCMW staan ook deels op de weg; wanneer er werd gewerkt ter hoogte van
de Heerbaan - Hanenstraat - Miskom-Dorp werden werflichten gebruikt maar enkel op de
doorgaande rijrichting van de Heerbaan en niet op alle 4 de takken van het kruispunt; de
nachtverklikkers zouden niet werken. Op de Heerbaan zouden in het fietspad enkele klinkers
zijn uitgebroken; deze staan gestapeld op het fietspad zonder enige signalisatie. Schepen
Mollu bevestigt dat dit uiteraard niet kan. Hij heeft dit gesignaleerd aan de aannemer en er is
op dit moment iemand onderweg om het aan te passen. De aannemer moet de opgelegde
signalisatie volgen; alles moet veilig gebeuren. Nadeel is dat er nu voorbereidende nutswerken
gebeuren terwijl de weg nog niet is afgesloten. Normaal gezien zullen de 2de helft van april de
rioleringswerken fase 1 (Heerbaan tussen de rotonde en de Groenstraat) starten. Dan start
ook de omleiding en is er geen verkeer meer. Nu is afsluiting nog niet echt nodig. Het al dan
niet afsluiten blijft altijd een moeilijke evenwichtsoefening. De schepen vraagt om onveilige
zaken zeker door te geven. Raadslid Vandijck informeert waarom er geen reflecterende
huisnummers worden aangekocht. Dit is nochtans een nationale campagne van de CD&V. De
burgemeester stelt dat de witte bordjes met zwarte letters goed opvallen en bij beschijning
door de prioritaire diensten duidelijk oplichten. Belangrijk is dat men de huisnummers
aanbrengt; dit is trouwens een verplichting. De dienst Burgerzaken zal de huisnummers nu
ook altijd meegeven. Raadslid Vanlaer wijst nogmaals op de defecte straatlampen. Schepen

Mollu stelt dat het probleem gekend is. Hij volgt dit zelf ook op en zal bellen als het te lang
duurt (zeker bij gevaarlijke situaties). Raadslid Geysenbergs wijst op het wegnemen van de
haag ter hoogte van de aardappelboer op de Hoeledensebaan. Schepen Mollu repliceert dat
dit gedaan is door een tuinaannemer om praktische redenen om op een perceel te geraken.
De haag zal door hem ook worden teruggeplaatst. Raadslid Alles kaart het probleem aan van
ratten aan een frituur te Hoeleden. De burgemeester belooft dat dit bekeken zal worden.
Raadslid Veronique Hermans informeert naar de stand van zaken ivm de
woonuitbreidingszone. Schepen Willems stelt dat er geen bezwaren werden ingediend n.a.v.
het openbaar onderzoek. Raadslid V. Hermans vraagt om in het kader van dit project ook het
probleem van de Molenstraat te bekijken. Schepen Willems bevestigt dat er daar inderdaad
een probleem is ontstaan door het leggen van een nieuwe slemlaag; hierdoor werd het verschil
met de goot te groot. Schepen Mollu sluit hierbij aan. In de toekomst zal gevraagd worden om
meer af te schrapen om dergelijke problemen te vermijden. Raadslid V. Hermans herhaalt de
vraag om dit toch mee te bekijken. Schepenen Mollu en Willems stellen dat dit een goede
suggestie is.
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