BEKNOPTE TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD
DD. 26 MEI 2009

DAGORDE
I.
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ALGEMEEN BESTUUR
Inter-Regies: algemene vergadering van donderdag 11 juni 2009.

Op de agenda van de algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Goedkeuring van het jaarverslag over het dienstjaar 2008, voorgelegd door de Raad van
bestuur.
2. Verslag van het College van commissarissen.
3. Verslag van de Commissaris-revisor.
4. Goedkeuring van de balans en de resultatenrekening over 2008.
5. Goedkeuring van de begroting en de bijdragen voor 2009.
6. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de leden van het College van
Commissarissen.
7. Statutaire benoemingen.
8. Uittreding en toetreding van vennoten.
De raad spreekt zich uit over deze punten, bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke
afgevaardigde dient in te nemen en duidt OCMW-raadslid Abel Bex aan als volmachtdrager
en raadslid Jan Wicheler als plaatsvervangend volmachtdrager.
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CIPAL: algemene vergadering van vrijdag 12 juni 2009.

Op de agenda van de algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Aanvaarding van nieuwe deelnemer(s).
2. Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2008.
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2008, afgesloten op 31 december
2008.
4. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2008.
5. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité.
6. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
De raad spreekt zich uit over deze punten, bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke
afgevaardigde dient in te nemen en duidt schepen Omer Bovy voor als volmachtdrager.
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Limburg.net : algemene vergadering van woensdag 17 juni 2009.

Op de agenda van de gewone algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Welkom door de voorzitter.
2. Aanduiding secretaris en stemopnemers.
3. Statutenwijziging en wijziging aandeelhoudersovereenkomst.
4. Jaarrekening 2008.
5. Jaarverslag en verslag van de commissaris.
6. Deelname aan de vzw’Centrum voor Natuur- en landschapsbeheer en aanduiding van
een vertegenwoordiger in de raad van bestuur.
7. Kwijting aan de bestuurders.
8. Kwijting aan de commissaris.
9. Ontslag en benoeming van bestuurders.
10. Varia.
De raad spreekt zich uit over deze punten, bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke
afgevaardigde dient in te nemen en duidt schepen Medart Gilbert aan als volmachtdrager en
schepen Lismont Patrick als plaatsvervangend volmachtdrager.
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Limburg.net : addendum aandeelhoudersovereenkomst - Statutenwijziging.

De deelnemers in Limburg.net wensen een aantal afspraken te maken in verband met de Bis
en Tris dividenden die bepaalde wijzigingen aan de aandeelhoudersovereenkomst van 31
december 2005 noodzaken, namelijk het behoud van de bestaande regeling inzake de Bisdividenden en dat er duidelijke afspraken worden opgenomen betreffende een éénmalige
betaling van TRIS-dividenden.
De voorgenomen regeling inzake BIS- en TRIS dividenden noodzaakt tevens een aantal
wijzigingen aan de statuten. Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een
aantal beperkte wijzigingen in uitvoering van praktische afspraken in de statuten op te nemen.
Wat betreft de éénmalige betaling van de TRIS-dividenden het volgende:
Op basis van de cijfers op 30/6/2005 werd aan elke houder van TRIS-dividenden een
éénmalige betaling uitgevoerd. De herberekening van deze rechten op basis van de balansen
van 31/12/2005 resulteerde in een verschil van meer dan 5 % zodat de bedragen moeten
worden aangepast.
Onze gemeente zal hierdoor nog een éénmalige uitkering ten bedrage van € 7.482,52
ontvangen.
De Raad keurt het ontwerp van Addendum aan de Aandeelhoudersovereenkomst van 31
december 2005 alsmede het ontwerp van Statutenwijziging van Limburg.net goed.
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IGL: algemene vergadering van vrijdag 26 juni 2009.

Op de agenda van de algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Toelichting van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2008.
2. Toelichting van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2008.
3. De balans 2008 en de resultatenrekening 2008, en de vaststelling van het saldo:
goedkeuring.
4. Kwijting aan de bestuurders: goedkeuring.
5. Kwijting aan de commissaris-revisor: goedkeuring.

6. Vaststelling van de werkingstoelage van de deelnemers-gemeenten(aandelen A) voor het
activiteitencentrum Centraal beheer voor het boekjaar 2009 : goedkeuring.
7. Statutaire ambtsbeëindigingen en benoemingen van bestuurders.
De raad spreekt zich uit over deze punten, bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke
afgevaardigde dient in te nemen en duidt raadslid Rita Thierie aan als volmachtdrager en
schepen Ingrid Scheepers als plaatsvervangend volmachtdrager.
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FINANCIEN
Aankoop gronden voor aanleg van een vrijliggend fietspad langs de gewestweg N80
te Gingelom:
- goedkeuring aankoopakten.

Op 5 september 2007 verleende de Raad zijn goedkeuring aan het innemingsplan voor de
aanleg van een vrijliggend fietspad langs de gewestweg N80 te Gingelom.
Aan het Comité tot Aankoop van Onroerende goederen werd opdracht gegeven de
onderhandelingen tot aankoop van de onroerende goederen te voeren en de authentieke akten
op te maken.
Volgende akten worden nu door de Raad goedgekeurd:
Inn.nr Afd/Perceel Naam
112+113+ D – 61L
D – 61M
114
D – 61N
115+116+ D – 61P
D – 61R
117
D – 61S
BI = bovengrondse inneming

III.
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Aard

Oppervl. Vergoeding

Odeurs Jules – Heeren Gisele
Odeurs gebroeders

BI

4a 08ca
(voortuin)

€ 19.000

Odeurs Luc – Libens Annick
Odeurs gebroeders

BI

4a 21ca
(voortuin)

€ 19.000

OPENBARE WERKEN
Reglement voor verkoop van compostrecipiënten

De raad keurt de aanpassing van het retributiereglement inzake de verkoop van
compostrecipiënten goed.
Limburg.net wil de verkoop en de verkoopprijzen van compostrecipiënten uniformiseren.
Concreet:
- we moeten als gemeente zelf geen bakken/vaten meer aankopen; de voorraad blijft
eigendom van Limburg.net
- inwoners moeten betalen via overschrijving (geen inning meer door de gemeente) op een
Dexia-rekening die Limburg.net geopend heeft
- de financiële dienst moet controleren of er betaald is (via Dexiaweb), waarna de bak of het
vat geleverd kan worden aan de begunstigde
Limburg.net heeft de verkoopprijzen als volgt vastgelegd:
- compostvat: € 15
- compostbak in kunststof: € 35
- compostbak in hout: € 12,5

IV.
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POLITIE
Aanvullend reglement op het wegverkeer: uitbreiding van de bebouwde kom in de
Kriekelstraat ter hoogte van het kerkhof.

De huidige bebouwde kom (50 km/u) van Gingelom, komende van Buvingen, begint even
voorbij het kerkhof in de richting van het centrum. Er situeren zich verschillende woningen
rechts in de richting van het centrum, daarnaast is er de aanwezigheid van een kruispunt met
aansluiting van een ruilverkavelingsweg in een haakse bocht. De snelheid aldaar bedraagt nu
90 km/u.
Op 28/04/2009 leverde de lokale politie een gunstig advies af voor een uitbreiding van de
bebouwde kom in de richting van Buvingen op de Populierenstraat en dit tot 10 meter van de
bocht en in de richting van de Dorpskouter vanaf de eerste woning komende vanuit het veld.
Hierdoor valt de bebouwing van de Dorpskouter volledig binnen de bebouwde kom en wordt
de bocht minder gevaarlijk gezien de verlaging van de snelheid van 90 naar 50 km/u.
De raad keurt het aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende deze uitbreiding van
bebouwde kom goed.
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Aanvullend reglement op het wegverkeer: aanbrengen van een oversteekplaats in de
Kriekelstraat ter hoogte van de doorgang naar de Dorpskouter

Naar aanleiding van het opstellen van het schoolvervoerplan van de Regent stelt de lokale
politie vast dat de kinderen die van de Dorpskouter en de Kriekelstraat komen vier
kruispunten dienen over te steken als ze langs de kant van de bibliotheek komen. In de
Kriekelstraat dienen ze over te steken zonder voldoende veiligheid.
Om deze toestand te voorkomen en deze leerlingen zo veilig mogelijk naar school te laten
komen, stelt de politie de volgende oplossing voor:
- de leerlingen die de richting van de Kriekelstraat – Dorpskouter uitgaan, deze ter
hoogte van de gemeenschapsschool de Kriekelstraat te laten oversteken.
- Ter hoogte van de doorgang van de Kriekelstraat naar de Dorpskouter een
oversteekplaats voor voetgangers aan te brengen. De leerlingen hoeven dan slechts
tweemaal de straat over te steken.
De raad keurt het aanvullend reglement op het wegverkeer betreffende het aanbrengen van
deze extra oversteekplaats goed.

Charly Moyaerts
Voorzitter Gemeenteraad

