Provincie Vlaams-Brabant
Arrondissement Leuven

GEMEENTERAAD
OVERZICHT BESLUITEN 15 DECEMBER 2020
Aanwezig:

Gino Debroux, burgemeester
Gary Peeters, Lore Fourie, Saartje Ieven, Gert Lintermans, Eddy Vandenbosch,
schepenen
Johan Cans, Didier Reynaerts, Kris Colsoul, Josseline Pansaerts, Marc Richelle,
Mark Keppens, Bart Jan De Vos, Greta Vanermen, Leon Ignoul, Joeri Roosen,
Dirk Schampaert, Jeanine Smets, Carla Reynaerts, Jan Brouckmans, Peter
Kaspers, Inge Bollen, Pascale Conard, raadsleden
Frank Stevens, voorzitter gemeenteraad
Kitty Bottu, algemeen directeur wnd.
Verontschuldigd: Iris Vander Schelde, raadslid

OPENBAAR GEDEELTE:
Punt 1 - INTERNE AANGELEGENHEDEN - Gemeenteraad 24 november 2020 - Kennisneming
zittingsverslag - Notulen openbare zitting - Goedkeuring = De notulen worden goedgekeurd
Punt 2 - INTERNE AANGELEGENHEDEN - Tijdelijke politieverordening - Heropening winkels Verplichting tot het dragen van een mondmasker - 01 december 2020 tot einde maatregel Burgemeestersbesluit van 01 december 2020 - Bekrachtiging = Het burgemeestersbesluit van 01
december 2020 betreffende de heropening van de winkels en de verplichting tot het dragen van
mondmaskers wordt als volgt gewijzigd en goedgekeurd:
- Het dragen van een mondmasker te verplichten in de Stationsstraat, op het Marktplein en op het
Stationsplein vanaf 01 december 2020 tot einde maatregel;
- Voetgangers moeten zich in de Stationsstraat verplaatsen volgens de aangegeven looprichting aan
de rechterzijde van de straat, zoals gemarkeerd op het voetpad, vanaf 01 december 2020 tot einde
maatregel;
- Alle uitbaters van een handelszaak op het volledige grondgebied van Landen, te verplichten om een
Covid-19-winkelplan op te maken. Deze moet worden nageleefd en worden voorgelegd op verzoek
van de burgemeester of zijn afgevaardigde, vanaf 15 december 2020 tot einde maatregel. De vorm en
inhoud van dit Covid-19-winkelplan zal worden bepaald door het college van burgemeester en
schepenen.
Punt 3 - INTERNE AANGELEGENHEDEN - Regiovorming - Visiebepaling - Goedkeuring = Er wordt
kennisgenomen van de visie betreffende de regiovorming:
De stad Landen kan zich onder voorwaarden akkoord verklaren met de indeling in de
referentieregio Oost-Brabant;
De stad Landen vraagt als grensgemeente een uitzonderingsstatuut aan voor
samenwerkingsverbanden over de regiogrens heen;
De stad Landen vraagt om de burgemeester, voor belangrijke thema’s, die ook Landen
aanbelangen, als waarnemer te laten deelnemen van de vergaderingen van het
burgemeestersparlement van de regio Limburg.
Punt 4 - WELZIJN - Lokale procedure voor uitbreiding gesubsidieerde plaatsen kinderopvang baby's
en peuters - Goedkeuring = De procedure met betrekking tot het opstellen van een lokaal advies voor
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de aanvraag van subsidies voor nieuwe gesubsidieerde plaatsen in de Kinderopvang van baby’s en
peuters wordt goedgekeurd.
Punt 5 - RUIMTE & OMGEVING - Contantbelastingsreglement voor de inzameling en verwerking van
het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval en dit zowel voor de huis-aanhuisinzameling, inzameling via sorteerstraten, inzameling op afroep, als de inzameling op het
recyclagepark - Goedkeuring = Het contantbelastingreglement voor de inzameling en verwerking van
het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval en dit zowel voor de huis-aanhuisinzameling, inzameling via sorteerstraten, inzameling op afroep, als de inzameling op het
recyclagepark wordt goedgekeurd.
Punt 6 - RUIMTE & OMGEVING - Politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen - Aanpassing - Goedkeuring
=
De

politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen wordt goedgekeurd. Annex I “Het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, door de opdrachthoudende vereniging EcoWerf,kortweg EcoWerf
genaamd”, van het politiereglement van de politiezone Getevallei, goedgekeurd door de
gemeenteraad van 29 september 2020 wordt vervangen door bovenvermelde politieverordening.
Addendum VII “Addendum betreffende artikel 183§3 ”Alle inwoners zijn verplicht om gebruik te
maken van de door de gemeente aangestelde ophaaldienst” van het gecoördineerd politiereglement
van de politiezone Getevallei” van het politiereglement van de politiezone Getevallei, goedgekeurd
door de gemeenteraad van 29 september 2020, wordt behouden.
Punt 7 - RUIMTE & OMGEVING - TU&LO - Retributiereglement voor de verkoop van
afbraakmateriaal - Aanpassing - Goedkeuring = Het aangepast retributiereglement op de verkoop
van afbraakmateriaal wordt goedgekeurd.
Punt 8 - WOONBELEID - Actieprogramma Sociaal woonbeleid - Goedkeuring = Het actieprogramma
“Onbebouwde percelen Vlaamse overheden en semipublieke rechtspersonen en panden” wordt
goedgekeurd.
Punt 9 - LOKALE ECONOMIE - Gemeentelijk reglement inzake toekenning en gebruik van
cadeaubonnen naar aanleiding van Covid-19 - Aanpassing geldigheidsdatum cadeaubonnen Goedkeuring = Volgende paragraaf wordt toegevoegd aan artikel 2 van het reglement inzake de
toekenning en het gebruik van de cadeaubonnen naar aanleiding van de Covid-19 crisis: “§4 Bij
onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld een verplichte sluiting van alle of bepaalde
categorieën handelszaken door genomen maatregelen om de coronapandemie in te dijken, kan het
college van burgemeester en schepenen beslissen om de geldigheidsduur van deze cadeaubonnen te
verlengen. Vervallen bonnen kunnen niet worden omgeruild, noch door de deelnemende
ondernemers worden aanvaard.”. Het gecoördineerde reglement inzake de toekenning en het gebruik
van de cadeaubonnen naar aanleiding van de Covid-19-crisis wordt goedgekeurd en het bestaande
reglement wordt vervangen door de gecoördineerde versie.
Punt 10 - INTERNE AANGELEGENHEDEN - Notulen/Verslagen/Besluiten - Kennisgeving
Punt 11 - INTERNE AANGELEGENHEDEN - Vragenkwartiertje
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