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OPENBARE ZITTING
STANDAARDPUNTEN
SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
De notulen van vorige zitting datum van donderdag, 17 december 2020 worden goedgekeurd.
goedgekeurd
Raadslid Francen komt terug op het punt ivm het noodfonds: door het college werd beslist dat
de verenging van Stok niet in aanmerking komt hiervoor omdat ze geen erkende vereniging
zijn. Dit zijn nochtans een 15-tal mensen die zich vrijwillig inspannen om vrijetijdsbesteding te
kunnen laten doorgaan nl. sport (wielerwedstrijden), cultuur (toneel), KVLV, dansen, turnen,
… Hetzelfde doet zich voor in Linter en daar krijgt men 2 000 euro uit het fonds; wij geven 100
euro terwijl ze toch wel kosten hebben en geen inkomsten. Raadslid Francen vraagt om ten
minste het K.I. terug te storten. Schepen Vandewijngaerden licht toe dat hierover is
samengekomen met naburige gemeenten. Deze gemeenten geven een toelage omdat ze met
hen samenwerken en er is ook een verschil omdat er in Kortenaken veel meer eigen zalen
zijn. In Kortenaken zat de VZW in het verenigingenbestand omdat ze in aanmerking kwamen
voor een renteloze lening (zij zijn een VZW met maatschappelijke zetel te Kortenaken die de
socio-culturele of sportieve activiteiten in de gemeente Kortenaken bevorderen of faciliteren).
De schepen merkt op dat we voor de voetbalclubs bv. het K.I. in rekening hebben gebracht.
Dit voorstel zullen we op het college agenderen om daar te bekijken. Raadslid Francen vindt
dat dit het minste is wat men kan doen. Hij vraagt de stemming over dit punt. De burgemeester
stelt dat dit nu geen punt van de agenda is en dat dit naar het college gaat voor behandeling.

Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

2) Bekrachtiging besluit burgemeester inzake handhaving quarantaine
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Op 8 januari communiceerde het CCVO over het uitvoeringsbesluit inzake naleving van de
quarantaineplicht. Dat maakt handhaving door lokale besturen mogelijk.
Om effectief van start te kunnen gaan moet het lokaal bestuur nog een verantwoordelijke voor
de gegevensverwerking aanduiden en een protocolakkoord afsluiten met het Agentschap Zorg
en Gezondheid. Als zo’n protocol is afgesloten krijgt het bestuur een link naar het rapport met
een aantal gegevens.
De burgemeester moet voor de ondertekening van het protocol de gemeenteraad niet
afwachten. Gelet op de hoogdringendheid kan hij een beroep doen op artikel 135 NGW. De
burgemeester kan zo onmiddellijk het protocol tekenen in naam van de gemeente en dit
verzenden. Het protocol en het besluit kunnen dan op de eerstvolgende gemeenteraad
bekrachtigd worden.
In bijlage he burgemeestersbesluit en het protocol.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Artikelen 133, 134 §1 en 135 §2, 5° Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988
Het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
Artikelen 34/1, 47/1 en 79 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve
gezondheidsbeleid (verder preventiedecreet genoemd)
Besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2021 tot uitvoering van artikel 34/1, tweede lid,
en artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve
gezondheidsbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020
tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het
contactonderzoek in het kader van COVID-19
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad bekrachtigt het protocol en het burgemeestersbesluit dd.
11/01/2021 inzake handhaving van de quarantainemaatregelen.
goedgekeurd
De burgemeester licht dit punt toe. De burgemeester krijgt dagelijks een lijst van personen die
in quarantaine moeten; hiervoor moet een overeenkomst worden afgesloten. Deze
overeenkomst werd voor nazicht overgemaakt aan de Data Protection Officer. Het systeem is
al in voege. De lijst wordt dagelijks bekeken. Er is dienaangaande ook overleg met de

huisbezoeker
van
het
OCMW.
Met de plaatselijke politie is de afspraak gemaakt om in bepaalde situaties een oogje in het
zeil te houden. De lijst bevat de besmette personen, maar ook de hoog risicocontacten en de
personen in quarantaine na een terugkeer uit een rode zone.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

3) Exclusiviteitsovereenkomst Interleuven klimaatondersteuning
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Griet Vandewijngaerden

Feitelijke context
Gelet op de thans van kracht zijnde statuten van INTERLEUVEN zoals gepubliceerd in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 09-10-2019 onder nummer 19134061;
Gelet op het besluit van 22 mei 2019 van de raad van bestuur van INTERLEUVEN inhoudende
het voorstel tot aanpassing van de statuten van INTERLEUVEN en met betrekking tot de
omschrijving van de diensten waarop de deelnemers beroep kunnen doen in het kader van
wederzijdse exclusiviteit;
Gelet op het besluit van 22.08.2019 van de gemeenteraad waarbij werd beslist akkoord te
gaan met de voorgestelde aanpassingen in de statuten en in de bijlagen;
Gelet op het besluit van 11 september 2019 van de bijzondere algemene vergadering van
INTERLEUVEN waarbij de statutenwijziging werd goedgekeurd;
Overwegende dat volgens de als bijlage gevoegde lijst bij de statuten van INTERLEUVEN
blijkt dat :
3.2.
Klimaatondersteuning
kan worden gerealiseerd;
Dat de gemeente als deelnemer van INTERLEUVEN als dienstverlenende vereniging en als
deelnemer van de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ in de
mogelijkheid is om beroep te doen op de diensten van haar intercommunale, alsook op deze
diensten dewelke in exclusiviteit worden aangeboden;
Dat de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ bij de uitvoering van
deze diensten in opdracht van een deelnemer er zelf toe gehouden is om de
overheidsopdrachtenwetgeving na te leven;
De toekenning bij exclusiviteit van voornoemde opdrachten aan de zelfstandige groepering
‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ onder meer tot voordeel heeft dat er op de door de
eigen personeelsleden van de zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende
activiteiten’ geleverde prestaties geen BTW zal worden doorgerekend naar de deelnemer toe;
dat op alle andere prestaties en kosten uiteraard wel BTW verschuldigd blijft.
Dat er daarenboven in de statuten van INTERLEUVEN wordt voorzien in een
vergoedingssysteem waarbij op transparante basis de kosten kunnen worden toegewezen;
Dat er inzonderheid bij exclusiviteit zal worden gewerkt op basis van een kosten- en
expertisedelend principe waarbij in artikel 14.2 van de statuten uitdrukkelijk wordt bepaald: “De
kosten verbonden aan de exclusieve dienstverlening, zoals omschreven in art. 3 worden
verrekend aan de deelnemers op basis van het kosten- en expertisedelend principe. Voor de

aanrekening van de prestaties verleend in het kader van de wederzijdse exclusiviteit, zal
gewerkt worden met een open boekhouding”;
Dat het systeem van de open boekhouding toelaat om permanent de kosten van het project
op te volgen;
De uurlonen voor de personeelsleden worden door de zelfstandige groepering ‘Interleuven
ondersteunende activiteiten’ op basis van de reële kostprijs als volgt bepaald (toestand op 0104-2020):
–

Projectleider/specialist-expert

: 90,00 euro
: (basis na de komma 90,05 euro)

-

Projectmedewerker-expert

: 80,00 euro
: (basis na de komma 79,90 euro)

-

Projectmedewerker

: 74,00 euro
: (basis na de komma 73,56 euro)

-

Administratieve ondersteuning

: 66,00 euro
: (basis na de komma 65,95 euro)

De hier opgegeven uurlonen zijn gekoppeld aan de indexaanpassing van de lonen zoals
toepasselijk in de openbare sector. Alle andere kosten, zoals verplaatsingskosten,
uitrustingskosten, ... zijn begrepen in deze uurprijs.
De uurlonen worden telkens berekend op een cijfer na de komma waarna overgegaan wordt
tot afronding op het lagere of hogere eenheidscijfer. Bij een volgende indexering wordt terug
uitgegaan van het vorige, na de komma bekomen cijfer, zodat telkens een correcte berekening
van de uurtarieven plaatsvindt.
Dat het afsluiten van deze exclusiviteitsovereenkomst tevens tot gevolg heeft dat de gemeente
zich ertoe verbindt om voor de diensten dewelke in deze overeenkomst worden omschreven,
uitsluitend een beroep te doen op de diensten van de zelfstandige groepering ‘Interleuven
ondersteunende activiteiten’, en dit voor een welomschreven periode dewelke echter de duur
van zes jaar niet mag overschrijden;
De gemeente kan aldus kiezen om voor de betrokken diensten een beroep te doen op de
zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’, dan wel om deze diensten
zelf uit te oefenen, doch ziet hierbij wel af van de mogelijkheid om de dienst, gedurende de
looptijd van de exclusiviteit, te laten uitvoeren door derden;
Dat de gemeenteraad aldus de duurtijd van de betrokken diensten beperkt tot en met 31-122025 met dien verstande dat opdrachten dewelke werden toegekend vóór het verstrijken van
voormelde periode zullen worden afgewerkt onder het systeem van de exclusieve
dienstverlening en aldus zonder aanrekening van BTW;
Dat voor de uitvoering van deze exclusieve taken wordt gewerkt overeenkomstig in bijlage
toegevoegde samenwerkingsovereenkomst.
Dat de gemeenteraad het dan ook aangewezen acht om voornoemde diensten aan de
zelfstandige groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ bij exclusiviteit toe te kennen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist de volgende diensten, zoals voorzien in de bijlagen van
de statuten van INTERLEUVEN, worden in exclusiviteit toegekend aan de zelfstandige
groepering ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ met ingang van 01-01-2021 tot en met
31-12-2025, met dien verstande dat opdrachten die werden toegekend vóór het verstrijken van
voormelde periode, zullen worden afgewerkt onder het systeem van de exclusieve
dienstverlening :
3.2.

Klimaatondersteuning en opvolging i

Artikel 2 – De uitvoering van deze exclusieve diensten gebeurt overeenkomstig de in bijlage
toegevoegde samenwerkingsovereenkomst.
Artikel 3 – Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het uitvoeren van
huidige beslissing.
goedgekeurd
Schepen Vandewijngaerden licht dit punt toe. Wij hebben de burgemeestersconvenant voor
klimaat en energie ondertekend. Wij willen ook een klimaatactieplan opmaken, zonder echter
van een wit blad te beginnen. Interleuven heeft een aantal initiatieven gelanceerd
dienaangaande nl. de samenaankoop van hemelwatertonnen en de digitale tool ‘mijn warm
huis’; dit lijken ons (en de milieudienst) nuttige acties. Om hier beroep op te kunnen doen,
moet echter toegetreden worden tot de module die vandaag voorligt. Raadslid Francen vraagt
of we dit niet met enkele gemeenten samen kunnen doen. Schepen Vandewijngaerden legt uit
dat we in ons basispakket een aantal uren zitten hebben (100) die we meestal niet
opgebruiken; het is dan ook wenselijk hier op in te gaan. Het betreft bovendien een aanbod
voor alle gemeenten die de convenant ondertekend hebben. De burgemeester stelt dat binnen
de TGV-gemeenten dit item ook al ter sprake is gekomen. Geetbets wilde een bachelor
student vragen om zijn/haar eindwerk hier rond te doen, maar dit is niet kunnen doorgaan door
corona (dit betrof vnl het uitschrijven van een globaal plan). Raadslid Francen wijst op de hoge
uurlonen van Interleuven en raadt dan ook aan om zoveel mogelijk zelf doen. Schepen
Vandewijngaerden benadrukt nogmaals dat we voor deze 2 acties binnen ons bestaande
urenpakket kunnen blijven.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU
4) Kennisname gecoördineerd advies gecoro RUP KWZI Kortenaken
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Stefke Bellen
Feitelijke context

Bevoegd schepen: Niels Willems

In bijlage ter kennisgeving het advies van de gecoro in het kader van het ontwerp RUP KWZI
Kortenaken. Ook de adviezen van de deputatie en het departement en de ingediende
bezwaren werden toegevoegd in bijlage.
Juridisch kader
VCRO art. 2.2.21 §5

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad neemt kennis van het advies van de gecoro in het kader van het
ontwerp RUP KWZI Kortenaken.
kennisname
Schepen Willems geeft toelichting. Het voorliggende advies dient om het vooronderzoek af te
ronden. Over de groene buffer heeft de gecoro een aantal bemerkingen meegenomen. Er is 1
ingediend bezwaar. Dit komt er op neer dat best een andere locatie wordt gezocht; dit is
weerlegd door de gecoro. De locatie staat aan het eind van een bebouwing (stroomafwaarts)
en dat is de beste oplossing. Voor de buffer wordt voorgesteld om deze breder te maken en
maximaal te benutten. De planning in dit dossier is als volgt: eind 2021 zal men de
omgevingsvergunning indienen om dan begin 2023 te starten met de bouw; eind 2024 hoopt
men klaar te zijn.

SECRETARIAAT
5) Addendum samenwerkingsovereenkomst Project Torendraaier
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
De gemeenteraad beslist op 27/02/2020 tot instemming met de verkoop van een perceel grond
met opstallen kadastraal gekend onder Sectie B nr. 332C2 (nummer nog te herzien ingevolge
prekadastratie) met een oppervlakte van 14a 13ca aan voor een bedrag van 455 000 euro
DRIEHOEK - WILRIJK BIST 25 Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid,
vennootschap met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Bist 25.
De gemeenteraad keurde op die datum ook de verkoopovereenkomst betreffende voormeld
goed en de daarin opgenomen voorwaarden goed evenals de samenwerkingsovereenkomst
en de daarin opgenomen voorwaarden. Deze werd getekend op 28/02/2020.
Custombuild heeft een dossier ingediend voor de bouw van 1 blok woningen en 1 blok
appartementen. Dit was een onderdeel van hun voorstel en alzo ook een onderdeel van onze
samenwerkingsovereenkomst. Zij vragen hiervoor nu een afwijking van art. 1 van de
samenwerkingsovereenkomst m.n. om het bouwblok dat in het aankoopvoorstel en de BAFO
van Custombuild was voorzien als 5 gekoppelde eengezinswoningen te wijzigen in een
bouwblok met appartementen. Het volume van het bouwblok mag daardoor evenwel niet
toenemen, zodat de appartementen moeten gerealiseerd worden binnen het volume van het
in het aankoopvoorstel en de BAFO voorziene bouwblok.
Inzake de afvloei van regenwater wordt het akkoord van de gemeente gevraagd zodat het
regenwater dat afkomstig is van de overloop van de regenwaterputten (met minimale
dimensies zoals bepaald in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater) bij
de gebouwen en de verharding van het project Torendraaier mag afvloeien naar de WADI die

gelegen is op het perceel kadastraal gekend onder Kortenaken, 5e afdeling Waanrode, sectie
B nr. 338C2, dat eigendom is van de gemeente Kortenaken, en dit volgens het plan dat als
bijlage 1 bij onderhavig addendum is gevoegd.
Het addendum is toegevoegd in bijlage.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad gaat over goedkeuring van het addendum bij de
samenwerkingsovereenkomst met Custombuild inzake het Torendraaiersproject. De tekst van
dit addendum maakt integraal deel uit van onderhavige beslissing.
goedgekeurd
Schepen Willems recapituleert het dossier. Wij hebben het perceel grond verkocht waar de
Torendraaier op staat; hierop zou 1 blok woningen en 1 blok appartenamen worden gebouwd.
Er diende daarbij ook rekening gehouden te worden met doelgroepen (bv oudere mensen op
zoek naar een kleinere woonvorm). Dit slaat blijkbaar aan, waardoor er een grote interesse is
voor de appartementen, maar niet voor de woningen. Daarom heeft Custombuild gevraagd om
de plannen te herzien; dit kan juridisch als ze binnen het bestaande bouwvolume blijven. Dit
betreft een eerste aanpassing aan de overeenkomst. Het tweede punt betreft de afvloei van
regenwater: eerst moet een buffer voorzien worden waarna er een overloop moet zijn naar de
pastorijvijver (dit past ook in de plannen van het Vruenpark om die vijver op te waarderen).
Raadslid Vandijck vraagt naar het aantal appartementen die in vervanging komen van de
woningen. De schepen repliceert dat dit er 8 of 9 zijn. Raadslid Vandijck stelt dat Custombuild
455 000 euro heeft betaald voor de grond, maar door voormelde operatie bekomen ze nu een
groter economisch voordeel. Wordt dit dan herbekeken? Schepen Willems deelt mee dat in
het plan een max. aantal appartementen was opgenomen (21) ; zij zitten met het nieuwe
voorstel nog veel lager met hun aantal appartementen. De winstmarge op woningen wordt
bovendien anders bekeken; de prijzen liggen hoger. Conclusie is dat deze wijziging kan binnen
het bestek; de schatting is nog actueel. De 3 extra appartementen zijn geen extra winst. Nu
moet Custombuild bv ook een kelder aanleggen met parking. Raadslid Vandijck vraagt het
verslag van de vergadering met Custombuild en het advies van mtr. Beelen. De algemeen
directeur vraagt dit op. Raadslid Vandijck informeert of de pastorijtuin geen eigendom is van
KANA. Schepen Vandewijngaerden deelt mee van niet. KANA heeft ook project lopende van
een stiltetuin en deze 2 projecten kunnen perfect samenvloeien.
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Kim Vandepoel, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Michel Vander Velpen,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Koen Veulemans, Guy Vandebergh, Anneleen Schoeters), 6 stemmen
onthouding (André Alles, Paul Francen, Patrick Vandijck, Betty Geysenbergs, Patrick Vlayen,
Veronique Hermans)

TECHNISCHE DIENST / OPENBARE WERKEN
6) Maaien van wegbermen in Kortenaken voor een periode van 3 jaar Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Betrokkenen

Dossierbeheerder: Dirk Appeltants
Vandewijngaerden

Bevoegd

schepen:

Griet

Feitelijke context
In het kader van de opdracht “Maaien van wegbermen in Kortenaken voor een periode van 3
jaar” werd een bestek met nr. 2020-023 opgesteld door de Cel Overheidsopdrachten.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 323.800,47 excl. btw of € 391.798,57 incl.
21% btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
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
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

de

uitdrukkelijke

motiveringsplicht

van

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 36.
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.
Financiële aspecten
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2021-2023,
1. voor het maaien: 315.000 € voorzien op budgetcode 61030510/068000 (actieplan
AP41201 - AP41201) (actie AC4120101 - Onderzoek naar in- of uitbesteden)
2. afvoer en verwerken van bermenmaaisel: 107.085,00 € voorzien op budgetcode
61399999/030901 (actieplan AC530502)
De financieel directeur heeft op woensdag, 13 januari 2021 het visum verleend.
BESLUIT
Art. 1. Het bestek met nr. 2020-023 en de raming voor de opdracht “Maaien van wegbermen
in Kortenaken voor een periode van 3 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 € 323.800,47 excl. btw
of € 391.798,57 incl. 21% btw.

Art. 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
Art. 3. De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.
Art. 4. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en
Europees niveau.
Art. 5. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in de budgetten van 2021-2023:
1. voor het maaien: 315.000 € voorzien op budgetcode 61030510/068000 (actieplan
AP41201 - AP41201) (actie AC4120101 - Onderzoek naar in- of uitbesteden)
2. afvoer en verwerken van bermenmaaisel: 107.085,00 € voorzien op budgetcode
61399999/030901 (actieplan AC530502)
goedgekeurd
Schepen
Vandewijngaerden
licht
dit
punt
uitvoerig
toe.
Vorig jaar hebben wij als gemeente het maaien van de bermen uitbesteed, dit als oplossing
voor het probleem van de defecte maai-zuig combinatie. Nu moet er dus geëvalueerd worden
of we een nieuwe maai-zuig combinatie aankopen, dan wel opnieuw uitbesteden.
Dit is een financieel zwaar dossier en we hebben gewikt en gewogen, de milieudienst, de
technische dienst en het College. Voor- en nadelen werden tegenover elkaar gezet en
natuurlijk werd ook het financiële luik bekeken. Hoe is de ervaring van uitbesteden vorig jaar
beoordeeld ? Er waren zeker schoonheidsfoutjes, zelfs onvolkomenheden vnl. tijdens de 1°
en
2°
maaibeurt.
Wat was de kwaliteit van de werken? Onze diensten hebben een degelijke beoordeling
gemaakt op basis van hun ervaring. De conclusie is hier dat de kwaliteit van de werken
gelijkwaardig is aan de voorgaande jaren. Wat zijn de voordelen/nadelen om zelf een nieuwe
machine
aan
te
kopen
?
Voordelen van eigen beheer zijn: het maaien ad/hoc. Vorig jaar hebben we geen gebruik
gemaakt van het maaien op afroep – hoewel dit in het bestek voorzien was. Dit kunnen we
dan ook niet echt vergelijken. Dit heeft natuurlijk ook te maken met het vervelende
Coronavirus, waardoor er geen wielerwedstrijden, kermissen of andere evenementen
doorgegaan zijn. Indien we een maai – zuigcombinatie zouden aankopen lijkt dit op het eerste
zicht financieel voordeliger, maar dat is nog te nuanceren. Nadelen van maaien in eigen
beheer zijn er ook. Met 1 maai – zuigcombinatie kunnen we de deadlines zoal voorzien in het
bermdecreet niet naleven. Vroeger werden de veldwegen gemaaid met een kleinere
klepelmaaier; tegelijkertijd werd de maai – zuigcombinatie ingezet voor de grotere wegen. Wat
is het financiële plaatje? De aankoop van 1 maai – zuigcombinatie lijkt op het eerste zicht een
betere optie. De oorspronkelijk geraamde kostprijs van bijna 92.000 euro (aankoop) versus
105.500 euro deed het bestuur dan ook denken aan de keuze van aankoop. Het eerste model
dat werd voorgesteld kan echter niet alles maaien (er is een 2de maaiarm nodig). Zelfs als we
maaien in 2 ploegen, kunnen we nog niet voldoen aan de timing van het bermdecreet.
Wat zijn de risico’s? Van de kant van de aannemer is die quasi nihil, tenzij hij niet aan de
verplichtingen uit het bestek zou voldoen. Dat risico is er echter bij elke aanbesteding. Hiervoor
is er de wettelijke boeteclausule. Wat de gemeente betreft, is het zo dat wij bij defecten niet
kunnen maaien. Een aannemer daarentegen moet dan zorgen dat hij de nodige machines
gaat huren, onder druk van de boeteclausule in het bestek. Afsluitend concludeert de schepen
dat het uitbesteden van het maaien van bermen goedkoper, efficiënter en sneller is en minder
risico’s inhoudt, met dien verstande dat er goede afspraken moeten gemaakt worden met de
leverancier, naast een goede communicatie. Bovendien is het contract jaarlijks opzegbaar
mocht de inschrijver niet voldoen of indien de samenwerking niet vlot verloopt; hiervoor is er
tenslotte ook de boeteclausule als stok achter de deur. Raadslid Vandijck informeert waarom

werd gekozen voor een Europese procedure. Schepen Vandewijngaerden zegt dat dit
noodzakelijk was omwille van het bedrag van de opdracht. Hierin zit immers ook de verplichte
afvoer van bermmaaisel. Dit zit nu nog in exclusiviteit bij Ecowerf, maar zij gaan beslissen wat
hiermee zal gebeuren. Daarom is het beter om dit als verplichte optie te behouden, waardoor
we wel de Europese drempelbedragen overschrijden. Raadslid Vandijck informeert of dit alles
nog wel tijdig rond zal zijn tegen de eerste maaibeurt. De schepen bevestigt van wel nu alles
digitaal kan verlopen. We halen de timing dan net, gelet op de verwachte inschrijvingen tegen
1 maart.
Raadslid Francen maakt de berekening ter vergelijking van deze opdracht (391 000 euro voor
3 jaar of 130 000 euro/jaar) t.o.v. 92000 euro om dit zelf te doen. Schepen Vandewijngaert
stelt dat deze vergelijking niet correct is. Er wordt hier uitgegaan van 1 maai zuig combinatie,
maar wij moesten ook 400 u met een klepelmaaier doen. Dit mag echter niet meer en die is
ook niet meer voorhanden. Met die 92 000 euro kan je niet alles faciliteren en dan is er
bijkomend materiaal nodig. In het bedrag van 130 000 euro/jaar zit bovendien het afvoeren
van het berm maaisel. Raadslid Francen deelt mee dat de aannemer in 2020 in december
nog gereden heeft (wat wordt tegengesproken door de schepen). Er zijn ook een hoop klachten
geweest over het afrijden. Raadslid Francen is er van overtuigd dat wat we zelf doen, dat we
dat ook beter doen. We hebben de mensen die het kunnen en die de gemeente kennen. De
VLD kan dan ook niet instemmen met dit punt.
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Kim Vandepoel, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Michel Vander Velpen,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Koen Veulemans, Guy Vandebergh, Anneleen Schoeters), 6 stemmen
tegen (André Alles, Paul Francen, Patrick Vandijck, Betty Geysenbergs, Patrick Vlayen,
Veronique Hermans)

FINANCIËN
7) Kennisname budget 2021 politiezone 5389 HAGELAND
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Goedkeuring van de begroting 2021 in de zitting van de politieraad van 9 december 2020.
In 2021 wordt 615.907 EUR van het reservefonds afgenomen waardoor het geraamde saldo
van dit reservefonds na dienstjaar 2021 op 708.452,48 EUR komt. De waarschijnlijkheid dat
dit voldoende is om de gemeentelijke dotaties t.e.m. 2025 constant te kunnen houden, daalt
hierdoor. In de afname van 615.907 EUR is een extra afname van 304.906,63 EUR inbegrepen
die eerder een onverwacht karakter had.
“Aangezien na de afwerking van de begroting 2021, omzendbrief PLP 60 werd meegedeeld,
werden op basis hiervan nog volgende aanpassingen opgenomen in de begroting 2021:





330/465-48: Federale basistoelage: -10.710,00
33003/465-48: Federale toelage uitrusting handhaving openbare orde: -10,00
33005/465-48: Ontvangsten m.b.t. het verkeersveiligheidsfonds: - 286.136,00
33005/465-48/2016: Ontvangsten m.b.t. het verkeersveiligheidsfonds: + 83.314,39

Tevens werd duidelijk dat 1 detachering niet zou verder gezet worden in 2021, de bijhorende
ontvangsten werden dan ook geschrapt:



330/465-06: Bijdragen hogere overheid in weddelast van gedetacheerd personeel: 91.137,42

Aangezien deze aanpassingen een negatief effect hadden op de totale ontvangsten werd dit
gecompenseerd door een extra afname uit het reservefonds:


060/994-01: Overboekingen uit het gewoon reservefonds: + 304.906,63”

De dotatie van gemeente Kortenaken blijft voor 2021 dus constant zoals ook in het
gemeentelijk budget van Kortenaken voorzien werd.
Juridisch kader
Gelet op de goedkeuring van het budget 2021 door de politieraad van 09 december 2020;
Gelet op het constant houden van de dotaties van de gemeenten;
Overwegende dat deze dotatie in budget 2021 van de gemeente Kortenaken voorzien werd.

Financiële aspecten
Kostprijs: 492.220 EUR
Beschikbaar budget: 492.220 EUR
Budgettaire sleutel: 2021/64940000/040000
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2021 van de politiezone Hageland.
kennisname
De burgemeester kan meedelen dat de dotatie ongewijzigd blijft. Er zijn wel enkele
tegenvallers nl de mindere ontvangsten uit het verkeersveiligheidsfonds en het schrappen van
de bijdrage in de weddelast van het gedetacheerd personeel. Hierdoor zal er meer moeten
geput worden uit het reservefonds.

VRIJE TIJD/FEESTELIJKHEDEN/VERORDENINGEN
8) Nieuw reglement bibliotheek
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Vicky Benats

Bevoegd schepen: Griet Vandewijngaerden

Feitelijke context
De bibliotheek schakelt over naar de het eengemaakt bibliotheeksysteem. Hiervoor is een
aanpassing van het reglement noodzakelijk. Het nieuwe reglement werd gezamenlijk
opgesteld voor de 4 bibliotheken van de TGV-gemeentes.
Het nieuwe reglement is bijgevoegd.

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad gaat akkoord met het nieuwe bibliotheekreglement.
goedgekeurd
Schepen Vandewijngaert licht toe dat dit reglement werd afgestemd tussen de 4 TGVgemeenten, die ook hun werkwijze in de bibliotheken hebben gestroomlijnd. De afbakening
van personen die gratis gebruik kunnen maken is eenvoudiger gemaakt door te stellen wie wel
5 euro moet betalen nl. enkel de 18-64 jarigen. Het betreft een Vlaams systeem met het
voordeel dat de gebruikers ook terecht zullen kunnen bij alle bibliotheken die hier mee
instappen. Onze bibliotheek zal eind februari gesloten zijn voor implementatie van het
systeem.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
9) Samenwerkingsovereenkomst tot toekenning subsidie bestrijding corona
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
In de fase van de COVID-19-crisis waarin we ons momenteel bevinden, is een cruciale rol
weggelegd voor contactonderzoek en bronopsporing.




Bij contactonderzoek wordt gezocht met wie een besmet iemand nauw contact heeft
gehad. Hier is de snelheid van de contacttracing belangrijk. Het is de bedoeling om
zoveel mogelijk mensen te bereiken die in contact zijn gekomen met besmette
personen. Zij krijgen advies over hoe ze zich kunnen beschermen en welke
maatregelen ze kunnen nemen om anderen te beschermen. Dat vermijdt een
mogelijke (nieuwe) toename van het aantal patiënten.
Bij bronopsporing wordt gezocht van wie de besmette persoon zelf de besmetting
heeft opgelopen. Bronopsporing heeft als voordeel dat heel gericht kan gezocht
worden waar de besmettingen vandaan komen en de lokale besturen als
beleidsmakers heel gericht maatregelen (preventie, sensiblisering, handhaving)
kunnen nemen.

Ter ondersteuning van de centrale contactopsporing heeft de Vlaamse Regering op 16 oktober
2020 de lokale besturen gemobiliseerd om complementair in te zetten op preventie,
sensibilisering, bronopsporing, quarantaine-coaching en lokaal contactonderzoek.
De contouren werden verder uitgewerkt in het Besluit van de Vlaamse Regering van 13
november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en
bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.

Wat de aard van de engagementen betreft, kunnen lokale besturen in het kader van het besluit
van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 kiezen tussen de volgende opties:
•
•

Optie 1: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching
Optie 2: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantainecoaching én
aanvullend lokaal contactonderzoek.

De lokale besturen werken in al deze opdrachten ondersteunend en/of aanvullend op de
werking van de COVID-19-teams binnen de zorgraden alsook op de werking van de centrale
contactcenters.
De lokale besturen worden gesubsidieerd voor het opnemen van complementaire
engagementen als volgt :
• de gemeenten die inzetten op optie 1 (preventie, sensibilisering, bronopsporing,
analyse van clusters, quarantaine-coaching en aandacht voor kwetsbare personen
of groepen) krijgen een forfaitaire subsidie van 0,125 euro per inwoner per maand
voor maximum 5 maanden (ten vroegste start op 1 november 2020 – uiterlijk tot 31
maart 2021);
• de gemeenten die inzetten op optie 2 (voorgaande engagementen optie 1 +
aanvullend lokaal contactonderzoek) krijgen voorgaande forfaitaire subsidie en
daarnaast nog een variabele subsidie van 100 euro per afgehandeld
ticket/werkorder van een nieuwe indexpatiënt, inclusief de werkorders/tickets van
een evenwaardig aantal hoog risicocontacten.
• Periode : ten vroegste vanaf 1 november 2020 tot uiterlijk 31 maart 2021.
De gemeente wil, na overleg met alle betrokken diensten, complementair inzetten op optie 1
Hiertoe wordt door de gemeente een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met het Vlaams
Agentschap Zorg en Gezondheid.
Bij deze samenwerkingsovereenkomst worden volgende documenten als bijlage gevoegd :
Afsprakennota waarin de gemeente, in overleg met de COVID-19-teams
haar engagementen die zij in het kader van de
samenwerkingsovereenkomst zal uitvoeren, concreet omschrijft;
De nodige verwerkersovereenkomst(en) zoals voorzien op
www.vlaanderenhelpt.be;
De contactlijsten m.h.o. op het aanvragen van de nodige accounts op
deze engagementen te kunnen uitvoeren;
In voorkomend geval, de nodige protocollen zoals voorzien op
www.vlaanderenhelpt.be.
Het opnemen van deze engagementen geschiedt met inachtneming van de bescherming van
de privacy van de burgers, zoals onder meer gewaarborgd door de algemene verordening
gegevensbescherming (AVG).
De gemeente zorgt voor de nodige capaciteit en middelen om dit engagement kwaliteitsvol op
te nemen.
De engagementen die de gemeente opneemt, doen geen afbreuk aan de engagementen die
de gemeente in de bestrijding van de coronapandemie reeds opgenomen worden binnen de
werking van de ELZ. Integendeel, ze zijn bedoeld om deze werking nog te versterken.
Juridisch kader

Artikel 191 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie verankert het
voorzorgsbeginsel in het kader van het beheer van internationale gezondheidscrisissen en van
de actieve voorbereiding van zulke potentiële crisissen. Dit beginsel
houdt in dat, wanneer een ernstig risico hoogstwaarschijnlijk werkelijkheid zal worden, het
aan de overheid is om dringende en voorlopige maatregelen te nemen;
Gelet op de oproep van de Vlaamse Regering van 16 oktober 2020, verankerd in het besluit
van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de
lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie
te versterken, aan alle Vlaamse gemeenten om aanvullend en ondersteunend aan de reeds
bestaande initiatieven bijkomende engagementen op te nemen in deze strijd;
Gelet op de stijgende besmettingsgraad in Vlaanderen;
De complementaire engagementen worden opgenomen in het kader van de bestrijding van de
COVID-19-pandemie, meer in het bijzonder in het kader van het verder beheersen van de
tweede golf en het proberen vermijden van een derde golf.
Een en ander vergt dat de gemeente zo snel mogelijk met haar engagementen kan opstarten,
zodat geen kostbare tijd verloren gaat.
Om te kunnen op opstarten is de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met
bijlagen vereist. Op basis daarvan ontvangt de gemeente tevens de nodige accounts voor van
de verschillende platformen.
De nodige stukken hiertoe werden sedert 7 december 2020 door de Vlaamse overheid ter
beschikking gesteld, zodat vanuit de gemeenten niet vroeger kon worden
geagendeerd/gereageerd.
Gelet op de dringende noodzakelijkheid, die niet toelaat te wachten tot de eerstvolgende
gemeenteraad omwille van de noodzaak om engagementen onmiddellijk te kunnen opnemen.
Dat de hoogdringendheid blijkt uit de epidemiologische resultaten voor Vlaanderen, die van
dag op dag evolueren.
Financiële aspecten

BESLUIT
Artikel 1.
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Vlaamse Regering van
13 november 2020 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de
contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.
Artikel 2.
De
gemeenteraad
neemt
kennis
van
samenwerkingsovereenkomst met bijlagen en keurt deze goed.

de

voorgelegde

goedgekeurd
De burgemeester licht toe dat deze samenwerkingsovereenkomst het contactonderzoek en de
bronopsporing betreft. Door de eerstelijnszone werd gekozen voor optie 1; dit houdt in dat er
lokaal geen contactonderzoek plaatsvindt. Er is wel een huisbezoeker (personeelslid van het
OCMW). Deze contacteert de personen die in quarantaine moeten blijven en informeert of hulp
nodig is. Het bestuur ontvangt hiervoor subsidies à rato van 0,125 euro/inwoner/maand en dit
voor een periode van 5 maanden. De burgemeester denkt dat dit nog gaat verlengd worden
gelet op de situatie op het vlak van corona. De burgemeester geeft mee dat we de situatie

goed opvolgen: de laatste 7 dagen waren er 12 positieve gevallen. Wij hebben ook weinig
clusters; de besmettingen zitten meer verspreid. Kortenaken is een enclave tussen Geetbets
en Zoutleeuw; voorlopig kunnen we de hoge besmettingsgraad nog buiten de grenzen houden.
We zullen daarom blijven benadrukken dat de regels moeten worden gevolgd.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

10) Beoordeling vraag Tielt-Winge en Bekkevoort tot samenwerking/fusie
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Tussen de gemeenten Tielt-Winge en Bekkevoort lopen er gesprekken inzake een vrijwillige
fusie. Omdat deze fusie resulteert in een gemeente kleiner dan 20 000 inwoners, mislopen ze
de financiële bonus van Vlaanderen. Daarom kijken ze uit naar andere mogelijke partners voor
deze fusie, waarbij ze zich in eerste instantie richten tot andere besturen uit de politiezone.
Via hun schrijven (zie bijlage) vragen ze naar de interesse van Kortenaken omtrent deelname
aan een fusie-voortraject waarbij in eerste instantie zal worden bepaald of en met welke
partnerbesturen tot een vrijwillige fusie kan worden overgegaan.

Overwegende dat er inzake fusie ten gronde er nog geen discussie in ons bestuur is geweest;
Overwegende dat de gemeente openstaat voor elk verkennend gesprek;
Overwegende dat het wenselijk is – vooraleer gesprekken met andere gemeenten aan te gaan
– een interne discussie te organiseren en dat over de partijgrenzen heen (meerderheid en
oppositie );
Dat daarbij het uitgangspunt dient te zijn: wat is in het belang van onze bevolking?
Overwegende dat volgende vragen beoordeeld dienen te worden:
1.
2.
3.

Wensen wij als Kortenaken een fusie ?
Indien ja, welke fusie is het meest in het belang van onze inwoners ?
Met wie moeten wij dan fuseren, in het besef dat wij een centrale ligging hebben in
de regio.

Gelet op voorgaande beweegredenen, wordt het wenselijk geacht een werkgroep op te richten
om op korte termijn een visievoorstel te formuleren, dat door alle partijen gedragen wordt.
Indien noodzakelijk kan er eventueel nog een studiebureau aangezocht worden om ons
standpunt verder te onderzoeken.

Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017

Conceptnota van de Vlaamse
ondersteuningsmaatregelen

Regering

van

10.07.2020

met

stimulerings-

en

Conceptnota van de Vlaamse Regering van 09.10.2020 inzake regiovorming
Financiële aspecten
Kostprijs:
Beschikbaar budget:
Budgettaire sleutel:
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad neemt kennis van de vraag van Bekkevoort en Tielt-Winge inzake
de deelname aan een fusie-voortraject en de interesse van Kortenaken in een vrijwillige fusie.
Art. 2. De gemeenteraad beslist tot oprichting van een werkgroep die een visievoorstel zal
formuleren. Volgende personen maken deel uit van deze werkgroep:





voor Open VLD: André Alles en Patrick Vandijck;
voor CD&V: Kristof Mollu en de burgemeester;
voor NV-A: Benny Hermans en Caroline Torbeyns;
sp.a beraadt zich nog.

goedgekeurd
De burgemeester stelt dat dit een heikel punt is. Sommigen hebben trouwens al contact
genomen met burgemeester Beeken. De vraag tot fusie werd aan het college gesteld, maar
het college wil dit ruimer zien en over de partijpolitieke grenzen heen. De burgemeester
overloopt de considerata. Het is belangrijk om dit met een open geest te bekijken; we mogen
niets uitsluiten. Vandaar het voorstel voor oprichting van een werkgroep. In de aanvragende
gemeenten is de beoordeling al ver gevorderd, gelet op de bekrachtiging in de 2
gemeenteraden. Er wordt nog toegevoegd dat eenzelfde vraag ook werd gesteld aan Geetbets
en Glabbeek. De partijen geven hun afgevaardigden door: voor Open VLD: André Alles en
Patrick Vandijck; voor CD&V: Kristof Mollu en de burgemeester; voor NV-A: Benny Hermans
en Caroline Torbeyns. sp.a beraadt zich nog.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

11) Vragen.
goedgekeurd
Raadslid Vandijck informeert naar de planning van de werken op de Tiensesteenweg.
Schepen Mollu deelt mee dat fase 1 voor Kortenaken op schema zit en eind maart klaar is;
fase 2 heeft iets vertraging omdat er nood is aan bijkomende riolering. Voor het bouwverlof
zou ook deze fase klaar zijn. Wat betreft het openen van het kruispunt wordt aangedrongen
dat dit zou verlopen zoals afgesproken (vanuit Kortenaken zou men minstens het kruispunt
moeten kunnen oversteken naar Leuven). Er zijn op dit vlak wat strubbelingen met Bekkevoort
die sluipverkeer vrezen. AWV wil in deze aangelegenheid bemiddelen. De schepen bevestigt
dat wij willen dat eind maart/begin april het kruispunt open is; dit is ook hetgeen dat werd
afgesproken. We houden de druk alleszins hoog op Bekkevoort. Raadslid Hermans informeert
naar het wordt case scenario. De schepen deelt mee dat de opening dan pas zal zijn voor het

bouwverlof.
Raadslid Vlayen informeert nogmaals naar de GSM-mast in Waanrode. Schepen Willems
herhaalt dat dit dossier bij de kerkfabriek ligt. Iedereen is het er over eens dat aan de
kerkfabriek best eens wordt gevraagd om een persbericht te sturen met de stand van zaken.
De kennisgeving via De Torendraaier was blijkbaar niet voldoende. Raadslid Vlayen bedenkt
zich dat het verhaal van de klok in Waanrode eenzelfde scenario betreft. De voorzitter van het
Bijzonder Comité stelt dat dit samen hangt met het dossier van de GSM-mast.
Raadslid Geysenbergs informeert naar het dossier van de Hoeledensebaan. Schepen Mollu
deelt mee dat het technisch rapport van de expert naar de rechtbank werd gestuurd. Raadslid
Geysenbergs informeert ook naar het probleem met Fluvius en het maken van de lampen.
Schepen Mollu stelt dat het probleem gekend is en telkens ook wordt doorgegeven. De lamp
aan de inrit van de parking aan zaal Den Berg blijkt ook kapot. Dit zal mee worden
doorgegeven.
Raadslid Veronique Hermans verwijst naar het knap initiatief van de lampionnentocht. Ze stelt
de vraag of die ook kunnen aangekocht worden – op afspraak - in het gemeentehuis. Schepen
Vandewijngaerden bevestigt dat dit kan; als het maken van een afspraak moeilijk is, is er de
bibliotheek als bijkomende locatie. Raadslid Veronique Hermans stelt dat dit niet zo duidelijk
op de website staat. Schepen Vandewijngaerden moet dit bevestigen; dit zal worden
aangepast.

Voor de notulen,
De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Dominique Hayen

Kim Vandepoel

