BEKNOPTE TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 1 SEPTEMBER 2009

DAGORDE
I.
001

BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND
Toekennen van straatnaam aan straat tussen Naamsestraat en Mottestraat te Niel:
principieel besluit.

Bij besluit van 30 juni 2009 leverde het Schepencollege een verkavelingsvergunning af voor
het perceel gelegen langs de straat tussen de Naamsestraat en Mottestraat te Niel, een straat
waar voorlopig geen huizen langs gebouwd zijn.
Daar het aangewezen is een straatnaam toe te kennen aan deze straat teneinde enerzijds
duidelijkheid in de adresgeving voor de nieuwe woningen te bekomen en anderzijds de
bereikbaarheid te verbeteren en gelet deze straat in de volksmond sinds mensenheugenis
‘Zoutstraatje’ genoemd wordt, beslist de Raad de naam ‘Zoutstraat’ principieel toe te kennen
aan deze straat.
Na het openbaar onderzoek zal de gemeenteraad verzocht worden zich definitief uit te
spreken.
II.
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FINANCIEN
Financieel rapport op 30 juni 2009

Het financieel rapport van 30 juni 2009 wordt goedgekeurd..
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Begrotingswijziging nr. 5 - Buitengewone dienst.

De budgetwijziging van de buitengewone dienst nr.5 wordt goedgekeurd met volgend
resultaat :
TABEL I – Samenvattingstabel begrotingswijziging nr. 5 van de buitengewone dienst

Alg.resultaat
begrotingsrekening 2007

Volgens de
Verhoging Verlaging Na de
+
voorgestelde
oorspronkelijke
wijziging
begroting
799.759,30
0
0
799.759,30

Definitief resultaat
begrotingsrekening 2008
Definitief alg. resultaat
begrotingsrekening 2008

173.852,06

0

0

173.852,06

973.611,36

0

0

973.611,36

4.845.077

0

0

4.845.077

5.803.219

4.000

4.000

5.803.219

0
34.323
143.367

0
0
0

0
0
0

0
34.323
143.367

0
-849.098

0
-4.000

0
-4.000

0
-849.098

Begrotingswijziging
2009
Ontvangsten van het eigen
dienstjaar
Uitgaven van het eigen
dienstjaar
Ontvangsten vorige jaren
Uitgaven vorige jaren
Ontvangsten
overboekingen
Uitgaven overboekingen
Geraamd resultaat van de
begroting 2009
GERAAMD
ALGEMEEN
BEGROTINGSRESULTAAT 2009

124.513,36

Het betreft de verschuiving van een krediet teneinde de aankoop van een keuken voor de
pastorij van Jeuk mogelijk te maken.
Deze wijziging zal per afzonderlijke zending aan de toezichthoudende overheid worden
overgemaakt.
III.
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OPENBARE WERKEN
Verbeteringswerken wegdek Landenstraat
- Bekrachtiging besluit schepencollege

Naar aanleiding van de omleiding ten gevolge van de werken aan de gewestweg tussen
Landen en Walshoutem heeft het wegdek van de Landenstraat tijdens de recente winter zware
schade opgelopen.
Met AWV-Vlaams Brabant werd naar aanleiding van recente herstellingen aan het wegdek
van de N80 in Wezeren overeengekomen dat zij mede zou instaan voor de asfaltherstellingen
aan het wegdek van de Landenstraat.
Deze werken zouden onmiddellijk na de werken van de N80 in Wezeren starten.
Gelet op de hoogdringendheid werd het voorlopig bestek van deze werken door het
schepencollege in zitting van 4 augustus goedgekeurd.
De raad besluit het besluit van het schepencollege van 4 augustus 2009 te bekrachtigen.
De volgende werken zijn in dit bestek van AWV voorzien.
Ten laste AWV:
- vernieuwen van de beschadigde asfalt toplaag
- vernieuwen belijning
- organisatie werf

Ten laste Gemeente Gingelom:
- vernieuwen onderlaag asfalt en fundering waar de verzakkingen het grootst zijn
De werken ten laste van de gemeente zijn geraamd op 48.633,43 € incl BTW
De nodige kredieten zijn voorzien in de buitengewone dienst van het budget 2009.
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Bestrijken en slemmen van de Landenstraat
- goedkeuren ontwerp en bestek

De raad besluit goedkeuring te verlenen aan het bestek voor het bestrijken en slemmen van de
Landenstraat.
In dit bestek zijn de volgende werken voorzien:
- Het volledig bestrijken van het wegdek vanaf de grens met Landen tot de aansluiting
van het recent vernieuwd deel van de Landenstraat
- Het afslemmen van het bestreken wegdek
Deze werken worden uitgevoerd na de plaatselijke funderingsherstellingen en
asfaltvernieuwingen in samenspraak met AWV-Vlaams Brabant
De werken worden in totaal geraamd op: 28.650,00 euro excl BTW
Een krediet van 200.000,00 euro is voorzien in de buitengewone dienst van het budget 2009.
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ONDERWIJS
Gemeentelijk onderwijs: aanpassing schoolreglement.

Gelet op het decreet van 20 maart 2009 betreffende de toelatingsvoorwaarden voor het
gewoon lager onderwijs en de engagementsverklaring tussen de school en de ouders in het
basis- en secundair onderwijs.
Gelet op het decreet van 6 juni 2008 houdende het instellen van een rookverbod in
onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding .
Overwegende dat het huidige schoolreglement basisonderwijs voor het kleuteronderwijs nog
geen bepalingen bevat over:
- de engagementsverklaring tussen school en ouders waarin wederzijdse afspraken worden
opgenomen over oudercontact, voldoende aanwezigheid, vormen van individuele
leerlingenbegeleiding en het positieve engagement ten aanzien van de onderwijstaal.
- het rookverbod, de controle en de sancties die kunnen opgelegd worden bij overtreding
van het rookverbod.
- het onderwijs aan huis.
Overwegende dat het schoolreglement basisonderwijs voor het lager onderwijs nog geen
bepalingen bevat over:
- de engagementsverklaring tussen school en ouders waarin wederzijdse afspraken worden
opgenomen over oudercontact, voldoende aanwezigheid, vormen van individuele
leerlingenbegeleiding en het positieve engagement ten aanzien van de onderwijstaal.
- het rookverbod, de controle en de sancties die kunnen opgelegd worden bij overtreding
van het rookverbod.

Bij gelegenheid van de laatste aanpassing van het schoolreglement en de afsprakennota werden
de bijdrageregelingen van de ouders naar aanleiding van de instelling van de maximumfactuur
opgenomen.
Hierin werd ondermeer voorzien in een gedetailleerde opgave van de initiatieven en activiteiten,
ingedeeld in 5 rubrieken, waarvoor de ouders dienen bij te dragen ten belope van respectievelijk
in totaal max. € 20 per kleuter en € 35 per leerling in het lager onderwijs.
Teneinde de problemen die vastgesteld werden bij de praktische toepassing van de max-factuur
door de indeling in 5 rubrieken wordt voorgesteld de opsplitsing in de rubrieken te schrappen.
Gelet het voorgaande dient het huidige schoolreglement goedgekeurd d.d. 24 juni 2008 te
worden aangepast.
De Raad gaat akkoord met de voorgestelde aanpassingen.
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Gemeentelijk onderwijs: arbeidsreglement.

De Raad besluit het aangepast arbeidsreglement van toepassing op de personeelsleden in het
gemeentelijk onderwijs goed te keuren.
Het voorgestelde arbeidsreglement werd opgemaakt op basis van het door OVSG beschikbaar
gesteld model en werd door het syndicaal onderhandelingscomité aanvaard.
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Gemeentelijk onderwijs: vaststellen functiebeschrijvingen voor de verschillende
ambten.

De Raad besluit de functiebeschrijvingen betreffende de volgende ambten in het gemeentelijk
onderwijs goed te keuren:
- kleuteronderwijzer
- onderwijzer
- leermeester lichamelijke opvoeding
- leermeester levensbeschouwelijke vakken
- kinderverzorgster
- zorgcoördinator
- ICT-coördinator
- mentor
- administratief medewerker
De voorgestelde functiebeschrijvingen werden door het syndicaal onderhandelingscomité
aanvaard en door het Beheerscomité van de Scholengemeenschap Haspengouw goedgekeurd.
Zij zullen dan ook eenvormig binnen de scholen van de scholengemeenschap toegepast
worden.
Het is uiteraard op basis van deze functiebeschrijvingen dat de latere evaluaties zullen
gebeuren.
V.
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HUISVESTING
Infocentrum Wonen Haspengouw - aanduiding plaatsvervanger voor het
beheerscomité van de interlokale vereniging

In zitting van 24 juni 2008 keurde de raad de toetreding tot de interlokale vereniging,
opgericht voor het project Infocentrum Wonen Haspengouw goed.

De raad keurde eveneens de ontwerp statuten van de interlokale vereniging goed.
De raad besloot tenslotte de heer Gilbert Medart, schepen van huisvesting en ruimtelijke
ordening, af te vaardigen in het beheercomité van de nog op te richten interlokale vereniging
en Frank Forier als ambtenaar aan te stellen die met adviserende stem de vergaderingen van
het beheerscomité bijwoont.
Gelet op de ministeriële goedkeuring van het project Infocentrum Wonen Haspengouw voor
de periode 2009-2011 en gelet het art. 5 van de uiteindelijk goedgekeurde statuten vermeldt
dat de raad ook een plaatsvervanger dient te duiden voor het beheerscomité, besluit de Raad
raadslid Jan Wicheler als plaatsvervanger aan te duiden voor het beheerscomité van het
Infocentrum Wonen Haspengouw.
VI.
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WELZIJN & BUURTWERKING
Oprichting Gemeentelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap en
goedkeuring statuten.

De gemeenteraad beslist om over te gaan tot de oprichting van een Gemeentelijke Adviesraad
voor Personen met een Handicap en tot aanvaarding van statuten van de op te richten
Adviesraad.
De Adviesraad heeft tot doel op te treden als overlegorgaan met adviserende bevoegdheden
tegenover het Gemeentebestuur en het OCMW met betrekking tot de woon-, werk-,
ontspannings- en leefsituatie van personen met een handicap in Gingelom opdat deze laatsten
op een geïntegreerde wijze kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven.
De Adviesraad heeft tevens een permanente bewustmakingsopdracht, zowel naar het
Gemeentebestuur als naar de bevolking toe, zodat er een inclusief beleid wordt gevoerd, en
naar de bevolking toe.
De Adviesraad kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen en voorstellen formuleren aan het
Gemeentebestuur en/of OCMW over alle aangelegenheden die personen met een handicap
aanbelangen en die vallen onder hun doelstelling.
Het Gemeentebestuur, het OCMW en/of andere belanghebbenden kunnen op hun beurt ook
adviezen vragen.
Bedoeling is de Adviesraad als volgt samen te stellen:
1. Stemgerechtigde leden:
Alle in Gingelom gevestigde instanties (verenigingen, voorzieningen, scholen,
diensten …) voor personen met een handicap, die sociale integratie van inwoners met een
handicap bewerkstelligen. Per vereniging kunnen maximaal twee personen als stemgerechtigd
lid van de Adviesraad voorgedragen worden.
Inwoners met een handicap, ouders of wettelijk vertegenwoordigers van personen uit
Gingelom met een handicap, met een maximum van één persoon per gezin, die schriftelijk om
opname in de raad vragen en geen lid zijn van een erkende instantie.

Voor de samenstelling wordt rekening gehouden met de wettelijke verplichting tot de
minimale vertegenwoordiging van één derde leden van hetzelfde geslacht.
Onder de stemgerechtigde leden wordt bij meerderheid van stemmen een voorzitter, een
ondervoorzitter en een secretaris gekozen voor drie jaar. De functies zijn hernieuwbaar.
2. Raadgevende leden:
-

Deskundigen die om deelname gevraagd worden door de Adviesraad.
De schepen van Welzijn.
Een vertegenwoordiger van het OCMW.
Een vertegenwoordiger van de dienst Welzijn.

Middels openbare oproep wordt overgegaan tot de samenstelling van deze adviesraad.
VII.
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GEHEIME ZITTING

Aanstelling waarnemend secretaris - Dirk Schalenborgh.

De Raad besluit de beslissing van het schepencollege dd. 7 juli 2009 houdende aanstelling van
Dirk Schalenborgh als waarnemend secretaris vanaf 16 juli 2009 tot en met 15 augustus 2009
te bekrachtigen.

Charly Moyaerts
Burgemeester

