BEKNOPTE TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD
DD. 29 SEPTEMBER 2009

DAGORDE
I.
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ALGEMEEN BESTUUR
Gemeentelijke Holding NV:
- algemene vergadering van certificaathouders van de Gemeentelijke Holding NV
van 30 september 2009
- buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Gemeentelijke
Holding NV van 30 september 2009.

De gemeente Gingelom, zoals trouwens alle gemeenten en provincies, is aandeelhouder in de
Gemeentelijke Holding NV. De Gemeentelijke Holding NV is op zijn beurt aandeelhouder in
DEXIA.
Het zal niet als verwonderlijk overkomen dat de Gemeentelijke Holding ook de gevolgen van
de crisis en de spectaculaire aandelencrach van Dexia voelde.
Dit heeft er ondermeer voor gezorgd dat de Gemeentelijke Holding voor het boekjaar 2009
geen dividend kan/zal uitkeren. Op 31.12.2008 stelden de federale staat en de gewesten een
waarborg voor 800 miljoen EURO bankkredieten en dit tot 30 september ek.
Eén van de voorwaarden tot verlenging van deze waarborg na 30 september is dat de eigen
middelen van de Gemeentelijke Holding zouden versterkt worden. Hierdoor wordt dan ook
het liquiditeitsprobleem opgelost.
De Gemeentelijke Holding stelt dan ook een kapitaalsverhoging in twee onderdelen aan de
aandeelhouders voor:
A. Een kapitaalverhoging in speciën voor ongeveer 250 mio euro.
B. Een kapitaalverhoging door inbreng in natura van de certificaten van aandelen
Dexia in ruil waarvoor de aandeelhouders aandelen B Gemeentelijke Holding
zullen ontvangen.
Teneinde deze kapitaalverhoging mogelijk te maken dient zowel de algemene vergadering
van de aandeelhouders als de algemene vergadering van de certificaathouders van de
Gemeentelijke Holding NV zich uit te spreken over ondermeer:
- Splitsing van aandelen
- Wijziging van de statuten
- Beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in geld
- Beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in natura van de certificaten van
aandelen Dexia
- Wijziging van de voorwaarden van certificering
De Raad gaat niet akkoord met de voorziene kapitaalverhoging en dus ook niet met de agenda
van de beide algemene vergaderingen teneinde de kapitaalverhoging mogelijk te maken.
Zoals beslist in zitting van 27 februari 2007 wordt OCMW-raadslid Bex Abel voorgedragen
om de gemeente op de beide algemene vergaderingen te vertegenwoordigen.
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Inter-Media: wijziging statuten.

Bij de Telenet-deal van 1 oktober 2008 werd aan de betrokken kabelmaatschappijen (oa.
Inter-media) een beperkte bandbreedte voorbehouden om ten behoeve van haar
aandeelhouders de zogenaamde LIPIS-diensten (Limited Internal Public Intrest Services)) aan
te bieden.
Gelet de bedoeling van de raad van bestuur van Inter-media voornoemde LIPIS-diensten
vanaf het voorjaar 2010 aan te bieden aan de aandeelhouders is het noodzakelijk de statuten,
inzonderheid hert artikel 2 vermeldend het doel van de opdrachthoudende vereniging Intermedia, aan te passen teneinde deze mogelijkheid toe te laten.
De Raad keurt deze wijziging van de statuten van Inter-media goed.
II.
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OPENBARE WERKEN
Herinrichting pleintje Jeuk
goedkeuren bestek aankoop materialen

De raad keurt het bestek goed voor de aankoop van de materialen voor de herinrichting van
het hoekpleintje tussen de Bloemenstraat en de Houtstraat te Jeuk.
Op basis van het herinrichtingsplan zullen de volgende werken worden uitgevoerd:
- fatsoeneren muur Bloemenstraat met schanskorven en keien
- heraanleg van bestrating
- plaatsing oorlogsmonument Jeuk
- aanleg van beplanting
Deze werken zullen in eigen beheer worden uitgevoerd
Voor de aankoop van de volgende materialen is een prijsvraag noodzakelijk
- schanskorven en keien
- funderingsmaterialen
- borduren en betonstraatstenen
- bomen en grasmatten
Het beschikbaar budget bedraagt 10.000 euro.
III.
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OVERHEIDSOPDRACHTEN
Aankoop en plaatsing overkapping containerpark
- goedkeuren bestek

De gemeenteraad keurt het bestek voor de levering en plaatsing van een overkapping voor de
keet van het containerpark goed. Deze overkapping moet de parkwachter bij de registratie aan
de inkom beter beschermen bij slechte weersomstandigheden.
De overkapping is circa 5 meter lang en ruim 3 meter breed .
De kostprijs wordt geraamd op circa 8.000 euro incl BTW.
Het nodige krediet is voorzien in de buitengewone dienst van het budget 2009.

IV.
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PATRIMONIUM
Overname van de grondschotel, de wegenis, voetpaden en groenzone-speelweide
gelegen in de verkaveling £Montenaken het Dorp£.

De verkaveling ‘Hallenstraat - Montenaken’ werd door de bvba Geotec te Bilzen gerealiseerd
overeenkomstig de bepalingen van de gemeentelijke verkavelingsverordening dd. 9 november
1999, van het artikel 1-3° van het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2002 hetwelk de
aanleg van de weg en de nutsvoorzieningen regelt en van de bepalingen van de
verkavelingsvergunning afgeleverd door het Schepencollege van de gemeente Gingelom op 3
juni 2003.
Dit betekent dat:
1) de gronden gelegen te Gingelom, 9°afd.Montenaken, sectie C nr. 190/B/2, oppervlakte
5 a 24 ca en sectie C nr.210/X/2, oppervlakte 11a 96ca(respectievelijk de
oorspronkelijke loten 9 en 26 uit het verkavelingsplan opgemaakt door het
Studiebureau Geotec bvba te Bilzen-Spouwen)
2) al de bestaande infrastructuurwerken uitgevoerd op de hierboven beschreven gronden
zijnde: de rijweg en voetpaden.
zonder beding van prijs afgestaan dienen te worden aan de gemeente om te voegen bij haar
openbaar domein.
Om deze gratis overdracht uiteindelijk te realiseren werd een ontwerpakte opgemaakt door het
Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen. Na goedkeuring van deze akte zal het
Aankoopcomité overgaan tot het verlijden ervan en wordt de overdracht aldus definitief.
De Raad keurt deze gratis grondovername goed.
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Overname van groenzone (talud) - art.80 Huisvestingscode - gelegen in de sociale
verkaveling Den Kulter tussen de Oude-Katsei en de achtertuinen van de woningen.

De sociale huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendommen CV draagt in uitvoering van
het artikel 80 van de huisvestingscode de groenstrook (talud) gelegen tussen de Oude Katsei
en de achtertuinen van de woningen op de sociale verkaveling Den Kulter, gratis over aan de
gemeente.
Deze gratis grondovername wordt goedgekeurd door de gemeenteraad waarna de
administratieve akte verleden kan worden.
V.
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PERSONEEL
Ontslag uit de Gemeenschappelijke sociale dienst van de RSZPPO en toetreding tot
de vzw Gemeenschappelijke sociale dienst ‘Lokale Besturen in Vlaanderen’.

Ons bestuur is aangesloten bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst (GSD) van de
Rijkdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten
(RSZPPO).

Deze dienst biedt een aantal tegemoetkomingen en activiteiten aan ten voordele van onze
personeelsleden:
- automatische premies bij specifieke gebeurtenissen (Oa.huwelijk, samenwonen, …)
- sociale interventies bij persoonlijk moeilijke situaties
- vakantiedienst
- hospitalisatieverzekering.
De financiering van deze hulpverlening gebeurt door betaling door de gemeente van een
bijdrage van 0,15% op de salarissen van het personeel.
VVSG als vertegenwoordiger van de Vlaamse lokale besturen en de drie representatieve
vakorganisaties hebben gezamenlijk beslist om deze dienstverlening te continueren in een
gemeenschappelijke sociale dienst op Vlaams niveau.
De redenen om dit op Vlaams niveau te organiseren zijn vooral van institutionele aard.
Enerzijds de Rechtspositieregeling en anderzijds de materie ‘zorg aan personen’ zijn
geregionaliseerde materies.
Op vraag van een aantal Vlaamse besturen stelt VVSG tevens voor het toepassingsgebied uit
te breiden tot het gemeentelijk onderwijzend personeel en de lokale mandatarissen.
Zowel de dienstverlening als het tarief blijven gelijk. Lopende dossiers worden overgenomen
en gecontinueerd. Het is tevens de bedoeling het dienstverleningspakket de volgende jaren
nog uit te breiden.
De bedoeling is de nieuwe structuur te operationaliseren vanaf 1 januari 2010.
De Raad besluit de samenwerking met de Gemeenschappelijke Sociale Dienst (GSD) van de
Rijkdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten
(RSZPPO) per 1 januari 2010 stop te zetten en vanaf die datum toe te treden tot de Vlaamse
Gemeenschappelijke Sociale Dienst.
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Rechtspositieregeling voor het personeel: vaststellen specifieke aanwervings- en
bevorderingsvoorwaarden.

Bij gelegenheid van de opmaak en goedkeuring van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel werden in de artikelen 8 en 134 de specifieke aanwervings- en
bevorderingsvoorwaarden niet opgenomen.
Inmiddels werden deze voorwaarden voor ieder ambt opgesteld en gunstig behandeld in het
hoger onderhandelingscomité.
Voor ieder ambt worden aldus de vereisten voor aanwerving en bevordering op vlak van:
- diploma
- samenstelling selectiecommissie
- inhoud selectieproef
- anciënniteit
- nuttige ervaring
- bijzondere voorwaarden, zoals houder zijn van rijbewijs
voorgesteld.
Tevens worden de bepalingen vastgesteld van het artikel 29 betreffende de diplomavereiste
voor de betrekkingen van gemeentesecretaris en financieel beheerder luidend als volgt:
‘Als de functie van gemeentesecretaris of financieel beheerder door aanwerving vervuld wordt, moet de
kandidaat houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A’.

aan te vullen met:
… tot niveau A in een van de volgende studierichtingen:
1° rechten;
2° politieke en sociale wetenschappen of bestuurskunde;
3° economische, toegepaste economische of financiële wetenschappen

4° houders van een ander diploma dat toegang geeft tot niveau A en in het bezit van
diploma of getuigschrift uitgereikt van het beëindigen van de volledige cyclus van de
provinciale leergangen administratieve wetenschappen komen eveneens in
aanmerking.
De Raad verleent goedkeuring aan voornoemde aanvullingen en aanpassingen van de
rechtspositieregeling voor het personeel.
VI.
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ONDERWIJS
Stimulering gemeentelijk kunstonderwijs: reglement inzake toekenning van een
gemeentelijke tussenkomst in het inschrijvingsgeld.

De Raad besluit om, ter stimulering van onze kinderen tot het volgen van kunstonderwijs in
ons filiaal van de Academie Haspengouw voor zowel de afdeling muziek als beeldende kunst,
een financiële tussenkomst in de inschrijvingskost te verlenen.
Het jaarlijkse inschrijvingsgeld dat de kinderen (cursisten) dienen te betalen bedraagt
€ 61 voor de richting ‘muziek’ en € 56 voor de richting ‘beeldende kunst’.
Er wordt een tussenkomst vastgesteld ten bedrage van € 30. Als voorwaarde geldt wel dat de
leerling tijdens het eerste trimester van het schooljaar door de Academie als ‘regelmatige
leerling’ beschouwd wordt.
In het budget 2009 is hiervoor een bijzonder krediet voorzien onder het artikel 761/4-332-02;
VII.
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GEHEIME ZITTING

Bevordering van de heer Francis Meirens als celhoofd vrije tijd.

Francis Meirens werd in zitting van op proef bevorderd tot celhoofd ‘Vrije tijd’ – niveau A.
Uit de evaluatieverslagen opgemaakt door de gemeentesecretaris, respectievelijk 27 april
2009 en 19 september 2009, kan afgeleid worden dat de proefperiode van betrokkene gunstig
beoordeeld werd.
De raad besluit de heer Francis Meirens vanaf 1 oktober 2009 definitief te benoemen als
celhoofd ‘Vrije tijd’, lid van het managementteam.
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Bevordering van mevrouw Leemans Ingrid als celhoofd burgerzaken en informatie.

Ingrid Leemans werd in zitting van op proef bevorderd tot celhoofd ‘Burgerzaken &
informatie’ – niveau A.
Uit de evaluatieverslagen opgemaakt door de gemeentesecretaris, respectievelijk 27 april
2009 en 19 september 2009, kan afgeleid worden dat de proefperiode van betrokkene gunstig
beoordeeld werd.
De raad besluit mevrouw Ingrid Leemans vanaf 1 oktober 2009 definitief te benoemen als
celhoofd Burgerzaken & informatie’, lid van het managementteam.

Charly Moyaerts
Voorzitter Gemeenteraad

