Provincie VlaamsBrabant

Gemeenteraad
Notulen van donderdag, 25 maart 2021

Aanwezigen:

Kim Vandepoel:
Voorzitter;
Stefaan Devos:
Burgemeester;
Niels Willems,
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:
Raadsleden;
Dominique Hayen: Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Griet Vandewijngaerden:
Anneleen Schoeters: Raadslid

Schepen;

Afwezig:

OPENBARE ZITTING
STANDAARDPUNTEN
SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
De notulen van vorige zitting datum van donderdag, 25 februari 2021 worden goedgekeurd.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

2) Bekrachtiging besluit burgemeester
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Er wordt vastgesteld dat de betreding van de Kapel van de Verlosser te Ransberg gevaarlijk
is voor het publiek.
Aangezien de situatie als gevaarlijk wordt beoordeeld en er grote kans is op schade werd het
noodzakelijk geacht dat de burgemeester snel zou optreden door een toegangsverbod tot de
kapel te bepalen in een burgemeestersbesluit. Er werd eind december een toelating en
subsidie gevraagd aan het Agentschap Onroerend Erfgoed om de herstellingen aan de muur

uit te voeren aangezien de Kapel van de Verlosser als onroerend erfgoed werd gekwalificeerd.
Deze toelating, en de toekenning van de subsidie, werd ontvangen op 15 maart 2021 waardoor
de herstellingen binnen korte termijn zullen worden uitgevoerd. Het toegangsverbod blijft
gelden tot de herstellingen zijn uitgevoerd die nodig zijn om de veiligheid van de burgers te
garanderen.
Juridisch kader
Gelet op artikel 40 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op artikelen 133, 134 § 1 en 135 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De Gemeenteraad bekrachtigt het burgemeestersbesluit m.b.t. het toegangsverbod
van de Kapel van de Verlosser.
goedgekeurd
De burgemeester licht toe dat hij dit besluit heeft moeten nemen omdat bepaalde constructies
dreigden in te vallen in de kapel van de Ransberg. Vooral de voorkant van de kapel is een
groot probleem. Op 15/3 hebben we de bevestiging ontvangen inzake subsidie. De
restauratiewerken zullen dan ook zo snel mogelijk starten.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

3) Goedkeuring bestek drankenleveringen gemeentelijke zalen
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
In het kader van de opdracht “Leveren van dranken in enkele gemeentelijke gebouwen van
Kortenaken voor de periode van 2 jaar.” werd een bestek met nr. 2021-009 opgesteld door
de cel Overheidsopdrachten.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 136.146,41 excl. btw of € 164.737,16
incl. 21% btw.
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 2 jaar vanaf de datum van de sluiting
van de opdracht.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over
de exact benodigde hoeveelheden.
Juridisch kader
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met
341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 139.000,00 niet) en artikel 43.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.
Financiële aspecten
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2021, op budgetcode
GE/60010000/011902 (actieplan AP9999) (actie 2) en in het budget van de volgende jaren
(bestellingen voor eigen diensten).
De ontvangsten worden voorzien (korting drankenleverancier) GE/70600010/070500
“Opbrengst uit concessie drakenleverancier zalen”, geraamd op 10.080 EUR (2021) en
13.440 EUR voor de volgende jaren.
De financieel directeur heeft op woensdag, 17 maart 2021 het visum verleend.
Zoals besproken op de CEL OO
BESLUIT
Art. 1. Het bestek met nr. 2021-009 en de raming voor de opdracht “Leveren van dranken in
enkele gemeentelijke gebouwen van Kortenaken voor de periode van 2 jaar.”, opgesteld
door de cel Overheidsopdrachten worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en
diensten. De raming bedraagt € 136.146,41 excl. btw of € 164.737,16 incl. 21% btw.
Art. 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
Art. 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2021, op
budgetcode 60010000/011902 (actieplan AP9999) (actie 2) en in het budget van de
volgende jaren.
Art. 4. De ontvangst voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2021 en
volgende jaren op GE/70600010/070500 “Opbrengst uit concessie drakenleverancier zalen”.
goedgekeurd
Schepen Willems licht dit punt toe. Twee weken geleden hebben we de opzeg ontvangen van
de drankenleverancier. De voornaamste reden was het wegvallen van de cafetaria. Enkel de

zalen beleveren bleek financieel niet interessant, mede door de hoge korting die hij verleende.
De voorwaarden in het nieuwe bestek zijn grotendeels ongewijzigd gebleven tov de vorige
keer. De opdracht is wel beperkt tot 2 jaar om niet in het laatste jaar van de legislatuur een
vernieuwing van het contract te moeten doen. Er werd gekozen voor een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De minimale korting die is opgenomen
werkt met een forfait; omwille van het wegvallen van de sporthal werd dit herrekend naar 750
euro per maand. De schepen stelt echter voor om dit bedrag te reduceren naar 350 euro; de
vorige berekening is gebaseerd op de korting van 20% verleend door de vorige leverancier.
Dit is te hoog; een minimale korting van 350 euro komt neer op 6%, wat realistischer is.
Raadslid Alles bevestigt dat het wegvallen van de cafetaria een groot verschil in omzet
betekent. Schepen Willems vult aan dat de levering in de zalen ook een grotere opvolging
vergt; bovendien is er een grote betaalachterstand vnl. bij particulieren. De schepen herhaalt
daarom de vraag naar een aanpassing van de minimale korting naar 350 euro. Raadslid
Francen repliceert dat het aan het bestuur is om hierover te oordelen. Hij stelt zich ook de
vraag of men misschien al iemand op het oog heeft. Raadslid Vandijck vult aan dat als je
weinig vraagt als korting, je ook weinig gaat krijgen; als je een realistische korting vraagt, ga
je ook een realistisch bedrag krijgen. Raadslid Vlayen raadt aan om zeker ook de leverancier
van de cafetaria aan te spreken. Schepen Willems bevestigt dat dit zal gebeuren. Raadslid
Vandijck stelt voor om de opdracht te laten vertrekken vanuit het AGB, gelet op mogelijke BTW
recuperatie. Gezien de zalen niet in het AGB zitten, is dit echter onmogelijk, aldus schepen
Willems. Raadslid Geysenbergs stelt een bedrag van 500 euro voor; raadslid Vlayen oppert
dan weer om de kandidaten een bod te laten doen zonder een minimum voorop te stellen.
Raadslid Francen stelt zich de vraag waarom dit item wordt voorgelegd aan de VLD. Schepen
Willems stelt dat hij dit open een eerlijk wilde bespreken binnen de raad. Aangezien de
besprekingen nergens toe leiden, wordt de knoop doorgehakt en volgt de stemming op het
voorstel van bestek, inhoudende een minimale korting van 350 euro.
Stemresultaat: 9 stemmen voor (Kim Vandepoel, Stefaan Devos, Niels Willems, Kristof Mollu,
Michel Vander Velpen,
Benny Hermans,
Laura Schurmans,
Koen Veulemans,
Guy Vandebergh), 8 stemmen onthouding (André Alles, Paul Francen, Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs, Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Veronique Hermans)

4) Collectieve hospitalisatieverzekering - overheidsopdracht
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Na een openbare aanbestedingsprocedure die in 2017 door de FPD (Federale
Pensioendienst) werd gevoerd, beheert AG-INSURANCE sinds 01/01/2018 onze collectieve
verzekeringsovereenkomst. Dit contract loopt af op 31.12.2021.
De FPD-GSD vaardigen een nieuwe overheidsopdracht in april 2021. De uitvoering van de
nieuwe opdracht zal ingaan op 01.01.2022 en aflopen op 31.12.2025.
De gunningswijze is een aanbesteding op Europees niveau krachtens art. 36 van de Wet van
17 juni 2016. Er werd een basispolis opgesteld waarvan niet mag worden afgeweken door de
inschrijvers; de prijs zal bijgevolg het gunningscriterium zijn.
Voor de polis en de wijzigingen tov de vorige wordt verwezen naar het document in bijlage.
Belangrijk is wel de verhoging van de leeftijdsgrens naar 66 jaar zodat alle actieve leden vanaf
2024 hieronder zouden kunnen vallen.

Ons bestuur was samen met de TGV-gemeenten een procedure opgestart om onze
verzekeringspolissen op de markt te brengen. Van Dessel werd aangesteld voor dorlichting
van de huidige portefeuille; zij hebben de aangeboden voorwaarden binnen het kader van de
GSD gescand.
Hun advies:
De polis is duidelijk ontworpen op maat van lokale besturen, rekening houdend met het statuut
van alle aangeslotenen. Hij biedt een heel uitgebreide dekking, met hier en daar limieten, die
in de collectieve polissen (die wij aanbieden en uitschrijven), niet gebruikelijk zijn.
De grote sterkte van zo’n groepsaankoop is in principe de premiezetting. Dit gaat echter niet
ten koste van de voorwaarden – wat ons betreft is dit een solide polis die wordt aangeboden.
Bij plaatselijke besturen wordt in de aan te sluiten categorie quasi altijd een onderscheid
gemaakt tussen:
-

Hoofdverzekerden: statutairen en contractuelen tot en met 66 jaar
Nevenverzekerden: gepensioneerde personeelsleden, gezinsleden,…

Voor beide groepen is de aansluiting facultatief, wat bij de bedrijfspolissen meestal niet het
geval is (verplicht voor werknemers, facultatief voor gezinsleden, maar steeds familiale
aansluiting).
De aangeboden formules zijn tweeërlei:
-

-

Basisformule: uitgebreide dekking hospitalisatie met pre- 60 dagen en posthospitalisatie 180 dagen, zware ziekten. Er is geen dekking bij hospitalisatie in een
éénpersoonskamer. Geen franchise
Uitgebreide formule: idem uitgebreide dekking hospitalisatie. Dekking bij opname
in een éénpersoonskamer beperkt tot 3 x RIZIV-tussenkomst

Franchise 250 € voor tussenkomsten, die enkel voorzien zijn in de uitgebreide formule, niet
voor deze in de basisformule DEZE VRIJSTELLING IS EEN VERHOGING TOV HET HUIDIGE
RAAMCONTRACT, WAARIN DEZE 130€ BEDRAAGT.
Vruchtbaarheidsbehandelingen.
Hoofdverzekerde en zijn nevenverzekerden moeten dezelfde formule kiezen.

-

Premiebetaling:
Hoofverzekerden: gratis voor zover de verzekeringsnemer dit voorziet
Nevenverzekerden: niet explicit vermeld.

In de meeste bedrijfspolissen wordt de premie van de werknemer betaald door de werkgever,
die van de nevenverzekerden door henzelf.

CONCLUSIE
Voorziene dekking is uitgebreid en marktconform, maar:
-

Er is geen sprake van Medi-Assistance of een derde-betalersysteem als vereiste.
De tussenkomst in geval er geen wettelijke tegemoetkoming is, is beperkt tot 3000
€ per verzekerde en per jaar. Normaliter is dit minimum 50 % of zelfs integraal.

-

Er wordt ook geen melding gemaakt van vereisten waaraan de verzekeraar moet
voldoen qua schade-afhandeling. Vermoedelijk wordt dit opgenomen in het bestek,
al kan dit niet beoordeeld worden indien het enige gunningscriterium prijs is.

Indien we de polis individueel op de markt brengen, zijn er dus qua voorwaarden nog enkele
mogelijkheden.
Als je de premiezetting zo laag mogelijk wenst te houden, neem je als bestuur echter best deel
aan de groepsaankoop. Het schaalvoordeel voor de premiezetting gaat niet ten koste van de
aangeboden voorwaarden.
Na overleg met de TGV-gemeenten (die allen zullen aansluiten bij de GSD-procedure);
Dit punt werd ook besproken op het overleg- en onderhandelingscomité van 23/03/2021. De
vakbonden betreuren dat de prijs het enige criterium is en dat de franchise verhoogt.

Juridisch kader
Gezien de wet van 18 maart 2016 tot overname van in het bijzonder de Gemeenschappelijke
Sociale Dienst (GSD) van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, door de
federale pensioendienst (FPD);Gelet op de omzendbrief BA 2000/14 van 22.12.2000 van de Vlaamse minister van
Binnenlandse Aangelegenheden betreffende de verplichte toekenning van een
hospitalisatieverzekering aan het personeel van de lokale besturen;
Gelet op het sectoraal akkoord 1999-2001 voor het personeel van de lokale overheden van de
Vlaamse Gemeenschap, meegedeeld bij omzendbrief nummer BA 2001-03 van 27.04.2001;
Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist om deel te nemen aan de overheidsopdracht via GSD inzake
de collectieve hospitalisatieverzekering.
goedgekeurd
De burgemeester licht dit punt toe. Samen met de TGV-gemeenten zijn we bezig met een
doorlichting van onze verzekeringsportefeuille. De daarvoor aangestelde makelaar heeft ook
het voorstel van bestek van de federale pensioendienst en de GSD bekeken. Hij oordeelde
dat dit een goede polis is en dat best op dit voorstel wordt ingegaan. Door het groter volume
gaat men betere prijzen kunnen bekomen. Een aantal zaken veranderen: de franchise
verhoogt naar 250 euro en er komt een limiet van 3000 euro/jaar/dossier. Zoals in het verleden
zal elk personeelslid vrij kunnen beslissen om aan te sluiten; de gezinsleden kunnen dit ook,
maar zij betalen zelf de bijdrage. Er wordt ook blijvend gekozen voor de uitgebreide formule.

Raadslid Vandijck informeert of de verzekering kan worden verder gezet na pensionering. De
burgemeester bevestigt dat dit kan, mits zelf de bijdrage te betalen.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

5) Oproep tot vaccinatie van de bevolking
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
De Vlaamse overheid heeft al via diverse kanalen een oproep gedaan aan de bevolking om
zich te laten vaccineren.
Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de COVID-19-pandemie achter ons te laten. Om terug
gewoon met vrienden je verjaardag te vieren, je (groot)ouders te knuffelen, op café of
restaurant te gaan, of naar een concert of het voetbalstadion. Vaccinatie kan voorkomen dat
je ernstig ziek wordt en levens redden. Heel belangrijk dus om je te laten inenten. Niet alleen
voor jezelf, maar ook voor elkaar. Zodat we stukje bij beetje weer het gewone leven kunnen
oppikken.
In Kortenaken willen we ook deze warme oproep doen aan onze inwoners omdat zoveel
mogelijk mensen zich zouden laten vaccineren.

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad stemt in met de motie tot oproeping van alle inwoners van
Kortenaken om zich te laten vaccineren.
goedgekeurd
De burgemeester licht dit punt toe. Vanuit de eerstelijnszone wordt al het mogelijke gedaan
om iedereen te mobiliseren en te sensibiliseren om zich te laten vaccineren. Recent hebben
wij – zoals de andere gemeenten binnen de eerstelijnszone – een brief gestuurd aan de 65plussers. De burgemeester dankt de administratie en de technische dienst voor hun
ondersteuning daarbij. Begin april zal nog een algemene folder worden gestuurd naar alle
inwoners met uitleg over het vaccinatiecentrum en het vaccin en met nogmaals de oproep om
de maatregelen te respecteren. Deze flyer wordt via de post bedeeld. Binnen de
eerstelijnszone is hiervoor budget beschikbaar via bekomen subsidies. De burgemeester geeft
daarna een stand van zaken omtrent de gezette vaccins in het vaccinatiecentrum van Tienen.
De week na Pasen zal ook daar een versnelling hoger worden geschakeld en gaat men naar
2 324 vaccins/week. De organisatie loopt heel goed, ook de vaccitaxi. Er waren problemen
inzake het verlaten van de parkeerplaats achter het centrum, maar dit werd opgelost door
iemand aan de bareel te voorzien met jetons. Raadslid Geysenbergs informeert naar het
aantal besmettingen in Kortenaken. De burgemeester zegt dat we momenteel 16 casussen
hebben die zich altijd situeren in familieverband. Daarom nogmaals de oproep om afstand te
houden. De burgemeester geeft nog mee dat het systeem van de contactopsporing (via het
OCMW) en de samenwerking met de liaison arts goed verlopen in onze gemeente. Raadslid

Francen herinnert aan zijn vraag inzake het financiële plaatje. De burgemeester deelt mee dat
de huur van het gebouw in Tienen 19 000 euro/maand bedraagt. De begroting is wel
kostendekkend. Inzake het vervoer is dat een ander verhaal: door de lage prijs van 5 euro,
vragen veel mensen naar een taxi.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

6) Samenwerkingsverband
rolstoelgebruikers

‘Vaccinatie

Tienen’

-

overeenkomst

vervoer

Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Gelet op de oprichting van het interbestuurlijk samenwerkingsverband (IBSV) en de
overeenkomst met statutaire draagkracht voor ‘Vaccinatie Tienen’;
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

Overwegende dat op de gemeenteraad van 25/02/2021 ook de overeenkomst werd
goedgekeurd inzake het vervoer van minder mobiele personen naar het vaccinatiecentrum;
Overwegende dat werd bepaald dat 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.
Dat volgens ditzelfde principe nu ook een overeenkomst zal worden afgesloten met de Dienst
Aangepast Vervoer voor het vervoer van rolstoelgebruikers naar het vaccinatiecentrum, omdat
het bestaande aanbod via de taxi’s onvoldoende bleek (slechts 3 taxi’s konden
rolstoelgebruikers vervoeren);
Gelet op het ontwerp van overeenkomst zoals bijgevoegd.
Overwegende dat Kortenaken zelf ook al dit initiatief had genomen door de bestaande
overeenkomst met de Dienst Aangepast Vervoer hiervoor uit te breiden;
Dat deze overeenkomst nu zonder voorwerp wordt gelet op het initiatief van het IBSV en dan
ook kan stopgezet worden;
Dat de Dienst Aangepast Vervoer hiermee instemt.
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 keurt de samenwerkingsovereenkomst goed inzake het vervoer
van rolstoelgebruikers naar het vaccinatiecentrum. De tekst van deze overeenkomst maakt
integraal deel uit van deze beslissing.
Artikel 2. De overeenkomst tussen Kortenaken en de Dienst Aangepast Vervoer inzake
vervoer van rolstoelgebruikers naar het vaccinatiecentrum wordt met onmiddellijke ingang en
met wederzijds akkoord beëindigd.
goedgekeurd
De burgemeester verwijst naar het vervoer via de taxibedrijven. 3 taxi’s kunnen
rolstoelgebruikers vervoeren. Op suggestie van de algemeen directeur en het OCMW hadden
wij contact opgenomen met de Dienst Aangepast Vervoer (DAV) om een overeenkomst met
hen te sluiten voor rolstoelvervoer als aanvulling op de vaccitaxi. Ondertussen is gebleken dat
er inderdaad te weinig vervoer was voor rolstoelgebruikers; daarom werd beslist om ook in de
eerstelijnszone DAV in te schakelen en dit onder dezelfde voorwaarden als de taxi’s. Als de
subsidies hiervoor onvoldoende zijn, wordt dit versleuteld tussen de gemeenten naar
verhouding van het aantal inwoners. Raadslid Alles kaart daarop een probleem aan van een
vrouw uit Hoeleden, wiens taxi niet meer aanwezig was bij het buitenkomen van het
vaccinatiecentrum. Daarop werd een andere taxi gevorderd, maar de betrokken vrouw heeft
deze taxi opnieuw 5 euro moeten betalen. De burgemeester vraagt naar de details van dit
dossier en hij zal dit meenemen naar het overleg om een oplossing hiervoor te vinden.
Dergelijke zaken worden best onmiddellijk gemeld. Raadslid Alles komt nog eens terug op het
probleem inzake het uitrijden van de parking, maar dit is dan blijkbaar al opgelost door iemand
aan de uitgang te zetten met jetons. Het mee voorzien van een deel van de parking van de
kazerne kan een oplossing bieden, alhoewel daar altijd al veel volk staat. Er zou daarom best
een deel van die parking worden afgezet, aldus de burgemeester. Raadslid Alles meent dat
men best eenrichtingsverkeer kan voorzien zodat de wagens langs de kazerne weg kunnen
rijden.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

7) Motie tegen de stadstol en kilometerheffing Brussels Hoofdstedelijk gewest
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Kristof Mollu

Feitelijke context
Overwegende dat:
 In onze gemeente veel inwoners tewerkgesteld zijn in het Brussels Hoofdstedelijk
gewest. Naar schatting bijna 40% daarvan is op de wagen aangewezen om hun
werkplek te bereiken, vaak omdat er geen of onvoldoende alternatieven voor de
wagen zijn;




Daarnaast heel wat van onze inwoners geregeld naar Brussel gaan om gebruik te
maken van zaken zoals ziekenhuizen, winkels, openbare diensten of culturele
instellingen;
de totstandkoming van een intelligente kilometerheffing voor lichte voertuigen
opgenomen is in de Gemeenschappelijke Algemene Beleidsverklaring van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;
o volgens die beleidsverklaring de totstandkoming van de kilometerheffing zal
leiden tot de afschaffing van de verkeersbelasting voor de inwoners van het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De Vlaamse pendelaars zullen
daarentegen onderhevig blijven aan de Vlaamse verkeersbelasting waardoor
ze onrechtmatig en ongelijk worden behandeld in vergelijking met de
Brusselse pendelaars;
o er voor de uitrol van een stadstol 93 miljoen euro is ingeschreven in de
Brusselse hoofdstedelijke begroting voor 2021;
o de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in haar regeerakkoord aangeeft
voorstander te zijn van overleg en van een samenwerkingsakkoord tussen de
verschillende gewesten;
o de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot op heden op geen enkele manier
stappen heeft gezet om dat voornemen tot overleg en samenwerking te
realiseren;
o het Waals Parlement via een motie de Waalse Regering heeft opgeroepen tot
overleg met de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en, zo nodig, dat te
agenderen op het Overlegcomité;
o het Vlaams Parlement eveneens de Vlaamse Regering heeft gevraagd om
Brussel op te roepen de dialoog aan te gaan, en om alle juridische middelen
aan te wenden opdat de Vlaamse pendelaar door de invoering van een
kilometerheffing en/of stadstol niet gediscrimineerd wordt;

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist zich te verzetten zich tegen de eenzijdige
belastingverhoging die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door een stadstol en
kilometerheffing wil opleggen aan onze pendelaars.
Artikel 2. Aan de Vlaamse Regering te vragen om aan te dringen bij de Regering van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest om actief de dialoog aan te gaan met de andere gewesten,
én met de gemeentebesturen in haar ommeland, over haar voornemen tot invoering van een
kilometerheffing of stadstol. Als de dialoog met de andere gewesten geen oplossing biedt,
alle juridische middelen aan te wenden opdat de Vlaamse pendelaar door de invoering van
een kilometerheffing en/of stadstol niet gediscrimineerd wordt.
Artikel 3. Aan het College van Burgemeester en Schepenen te vragen dat het College
contact opneemt met haar buurgemeenten en met de VVSG om na te gaan of gezamenlijk
optreden mogelijk is teneinde de Brusselse stadstol te verhinderen of anderszins de impact
ervan op onze pendelaars te minimaliseren.
goedgekeurd

Schepen Mollu stelt dat het een open deur intrappen is door te stellen dat er in onze gemeente
geen goede mobiliteit is inzake vervoer naar het werk. Onze inwoners moeten beroep doen
op de trein of de auto. De slimme kilometerheffing die het Brussels Hoofdstedelijk gewest wil
invoeren, stuit daarom tegen de borst. Voor de inwoners van Brussel wordt dit verrekend, maar
voor de Vlaamse pendelaars niet. De Vlaamse regering is hier tegen ingekomen en het
voorstel is nu dat ook wij dit zouden doen.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

ONTHAAL EN INTERNE ZAKEN
8) Aanpassing zalenreglement.
Betrokkenen
Dossierbeheerder Ellen Fiddelaers

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Het zalenreglement wordt in bijlage gevoegd voor goedkeuring. Wijzigingen naar aanleiding
van schrapping van de waarborgregeling voor de sleutel. Dit wordt vervangen door een
vergoeding indien de sleutel niet (tijdig) wordt teruggebracht.
Juridisch kader
Gelet op artikel 40 Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad keurt het aangepaste reglement inzake gebruik van de gemeentelijke
zalen goed. De bijlage maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Schepen Willems licht dit toe. Het voorstel is om de waarborgregeling af te schaffen en over
te gaan naar een systeem van boete als je de sleutel niet terug brengt. Reden hiervoor is dat
bij het betalen van de waarborg wordt gewerkt met cash geld, terwijl we dit zoveel mogelijk uit
de organisatie willen bannen. Het aantal sleutels dat niet terug binnen komt is zeer klein. Door
het aftekenen voor ontvangst bevestigt de persoon die de sleutel afhaalt ook zijn/haar
instemming met het reglement; als de sleutel dan niet terug binnen wordt gebracht, zal er 75
euro moeten betaald worden, wat overeenkomst met de effectieve kost (vervanging sleutel +
½ uur werkuren voor programmatie). Om diezelfde reden wordt ook het retributiereglement
onder punt 9 van deze zitting aangepast.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT

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

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.
Wijzigingen naar aanleiding van schrapping van de waarborgregeling voor de sleutel. Dit wordt
vervangen door een vergoeding indien de sleutel niet (tijdig) wordt teruggebracht.
Juridisch kader
Decreet Lokaal Bestuur
Financiële aspecten
Budgettaire sleutels:
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist het retributiereglement op het ter beschikking stellen van
zalen en lokalen van het gemeenschapscentrum aanslagjaar 2021-2025 goed te keuren.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

10) Vragen.
goedgekeurd
Raadslid Geysenbergs vraagt naar de heropening van het kruispunt in Waanrode. Schepen
Mollu deelt mee dat dit voorzien is voor de 2de helft van april of eind april. Dan volgt een
gedeeltelijke opening: men zal dan vanuit Waanrode terug kunnen oversteken naar Wersbeek;
wat wel nog niet zal kunnen, is het doorrijden langs de school in Wersbeek. Men is nu de
bermen
aan
het
afwerken;
de
toplaag
moet
ook
nog
komen.
Raadslid Veronique Hermans informeert naar de kapvergunning aan het kasteel Vroenhoven.
Schepen Willems stelt dat het openbaar onderzoek nog loopt; er is nog geen beslissing
genomen. Er zijn al klachten binnen, maar we kunnen niet vooruit lopen op een
collegebeslissing. Raadslid Alles deelt mee dat het gekend is Bos en Groen een negatief
advies
gaf.
Raadslid Geysenbergs informeert naar de verlichting in de Hoekstraat. Schepen Mollu zegt
dat er ook problemen zijn op diverse andere plaatsen. Fluvius is op de hoogte maar ze zijn
nog op zoek naar de oorzaak van het probleem. Raadslid Vlayen vraagt of de sterkte van de
lichten werd aangepast. Schepen Mollu deelt mee dat wanneer een hele straat verled is, deze
‘s nachts met 50% wordt gedimd (tussen 22u en 5u). Raadslid Francen informeert of op de
kruispunten de lichten feller kunnen blijven branden. Schepen Mollu stelt dat dit zal gebeuren,
alhoewel het verschil niet groot is. In de toekomst zal wel elke lamp apart bediend kunnen
worden.

Voor de notulen,
De Algemeen Directeur
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