BEKNOPTE TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD
DD. 10 NOVEMBER 2009

I. ALGEMEEN BELEID & COORDINATIE
001

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad: aanpassing.

Ingevolge het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet dienen een
aantal bepalingen van het huishoudelijk reglement te worden aangepast.
Inzonderheid dienen de volgende belangrijkste wijzigingen te worden doorgevoerd:
- art.6: als tijdens de besloten vergadering blijkt dat een punt in openbare vergadering moet
behandeld worden, wordt dit punt opgenomen op de agenda van de volgende vergadering
behoudens dringende noodzakelijkheid.
- Art.10§1: de notulen van het college worden uiterlijk op dezelfde dag als de vergadering
van het college op deze waarop ze worden goedgekeurd verstuurd aan de
gemeenteraadsleden.
- Art.12 en 13: het recht van de burger om verzoekschriften te richten aan de gemeenteraad
wordt uitgebreid naar verzoekschriften aan gemeenteraad, schepencollege, burgemeester
en gemeentesecretaris.
- Art.15: de Raad kan, nadat hij éénmaal (voorheen tweemaal) bijeengeroepen is zonder
dat het vereiste aantal aanwezig is, na een tweede (voorheen derde) oproeping geldig
beraadslagen over de punten die de tweede keer geagendeerd werden.
- Art.37 ev: toevoeging artikelen aangaande de installatie van de bijzondere
raadscommissie die de secretaris en financieel beheerder evalueert.
De raad keurt deze aanpassingen goed.
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Samenstelling van de bijzondere raadscommissie voor de evaluatie van de secretaris
en de financieel beheerder.

Overeenkomstig het artikel 115 van het Gemeentedecreet en het artikel 85 van de
Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel besluit de gemeenteraad over te gaan tot de
samenstelling van een bijzondere gemeenteraadscommissie belast met de evaluatie van de
secretaris en de financieel beheerder.
De Voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege voorzitter van deze commissie.
Het aantal mandaten in de commissie wordt evenredig verdeeld volgens de samenstelling van de
gemeenteraad met dien verstande dat het aantal mandaten dat toekomt aan de fractie waarvan de
leden deel uitmaken van het schepencollege steeds hoger is dan het aantal mandaten dat toekomt
aan de andere fracties. De Voorzitter is in het aantal van de aan iedere fractie toegekend aantal
mandaten begrepen.
De Raad besluit de mandaten in deze fractie als volgt te verdelen:
SP.a
Moyaerts Charly
Abrahams Gui
Lismont Patrick
Medart Gilbert
Scheepers Ingrid
CD&V
Aerts Jos
Vanmeer Christine
Open VLD
Schiepers kristof
Vlaams Belang
Kempeneers Firmin
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Inter-Energa: buitengewone algemene vergadering van dinsdag 24 november 2009.

Op de agenda van de gewone algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Budgettering voor 2010 en de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor
het volgende boekjaar.
De raad spreekt zich uit over dit punt, bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke afgevaardigde
dient in te nemen en duidt raadslid Noel Marie-Claire aan als volmachtdrager en schepen
Scheepers Ingrid als plaatsvervangend volmachtdrager.
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Inter-Media: buitengewone algemene vergadering van dinsdag 1 december 2009.

Op de agenda van de gewone algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Budgettering voor 2010 en de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor
het volgende boekjaar.
2. Statutenwijziging.
De raad spreekt zich uit over deze punten, bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke
afgevaardigde dient in te nemen en duidt raadslid Hubar Elke aan als volmachtdrager en
schepen Omer Bovy als plaatsvervangend volmachtdrager.
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Inter-Aqua: buitengewone algemene vergadering van dinsdag 8 december 2009.

Op de agenda van de buitengewone algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Begroting 2010 : te ontwikkelen activiteiten en strategie.
2. Toetreding nieuwe deelnemer.
3. Benoeming bestuurders.
De raad spreekt zich uit over deze punten, bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke
afgevaardigde dient in te nemen en duidt raadslid Noel Marie-Claire aan als volmachtdrager en
schepen Medart Gilbert als plaatsvervangend volmachtdrager.
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Interelectra: buitengewone algemene vergadering van maandag 30 november 2009.

Op de agenda van de buitengewone algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Begroting 2010 : te ontwikkelen activiteiten en strategie.
2. Toetreding nieuwe deelnemer.
3. Benoeming bestuurders.
De raad spreekt zich uit over deze punten, bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke
afgevaardigde dient in te nemen en duidt raadslid Noel Marie-Claire aan als volmachtdrager en
schepen Patrick Lismont als plaatsvervangend volmachtdrager.
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Limburg.net: buitengewone algemene vergadering van woensdag 25 november
2009.

Op de agenda van de buitengewone algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Welkom door de voorzitter.
2. Aanduiding secretaris en stemopnemers.
3. Begroting 2010, te ontwikkelen activiteiten en strategie.
4. 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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Cipal: buitengewone algemene vergadering van vrijdag 11 december 2009.

Op de agenda van de buitengewone algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Aanvaarding van nieuwe deelnemer(s).
2. Vastlegging van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar
2010.
3. Goedkeuring van de begroting over het boekjaar 2010.
4. Vervanging van de op voordracht van de stad Lier benoemde bestuurder.
5. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité.
6. Aanpassing presentiegelden.
7. 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 aan als volmachtdrager.
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IGL: Algemene, gewoone vergadering van vrijdag 11 december 2009.

Op de agenda van de algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Financieel rapport over het eerste semester 2009: goedkeuring.
a. Financiële bewegingen.
b. Balans, resultaat en saldo per 30 juni 2009.
c. Vergelijking resultatenrekneing per 30 juni 2009 met de begroting 2009 en de
resultatenrekeningen per 31 december 2008.
2. Ontwerpbegroting 2010 : goedkeuring.
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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Huren van een fotocopietoestel voor de gemeentelijke administratie: goedkeuring
voorwaarden.

Het huurcontract voor het huidige kleurencopietoestel op het gemeentehuis loopt ten einde op
31/12/2009.
Het Agentschap voor Facilitair Management, Boudewijnlaan 30 – 1000 Brussel heeft na het
voeren van een prijsvraag voor het huren van fotocopietoestellen, opgedeeld in 7 percelen, bij
besluit van 7 april 2009, de opdracht voor het perceel 7, zijnde een kleurencopietoestel, gegund
aan Océ-Belgium voor het toestel Océ CS 231.
Dit toestel is een verbeterde uitgave van ons huidig toestel maar kost, misschien door
voornoemde grote prijsvraag, een stuk minder.
Even ter vergelijking:
Nu – Océ CS 180
Nieuw – Océ CS 231
Huur per maand
235,35
159,11
Per kopie kleur
0,104
0,0424
Per kopie zwart
0,0091
0,0083
Voor 5.000 kopies op maandbasis spreken we toch van een besparing van € 384/maand.
Niet onbelangrijk, de Océ-service is zeer goed.
De Raad gaat akkoord met de door Het Agentschap voor Facilitair Management, Boudewijnlaan
30 – 1000 Brussel gevoerde overheidsopdracht en geeft opdracht aan het Schepencollege voor
het leveren in huur (5 jaar) van een kleurencopietoestel Océ CS231 te gunnen aan Océ-Belgium.

II. PERSONEELSDIENST
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Evaluatie decretale graden - aanstelling externe deskundigen:
- vaststellen voorwaarden en onderhandelingswijze.

In uitvoering van de bepalingen van het nieuwe gemeentedecreet en van de rechtspositieregeling
voor het gemeentepersoneel dient een extern bureau gespecialiseerd in ‘human resource
management’ aangesteld te worden voor het begeleiden en opmaken van het evaluatieverslag
van de decretale graden, zijnde gemeentesecretaris en financieel beheerder.
Teneinde dit bureau te kunnen aanstellen dient een onderhandelingsprocedure gevoerd te
worden.
Van de aangeschreven bureaus wordt in een beschrijvend gedeelte hun visie en hun manier van
werken verwacht voorde volgende onderdelen van het evaluatieproces:
Onderdeel
Voorbereiding
- welke actoren worden er betrokken?
- welke stappen moeten er gezet worden?
- welke rol neemt de externe deskundige op in de
voorbereiding?
Eigenlijke
- korte beschrijving van de verschillende fases die er
(ontwikkelings)traject
zijn tussen de voorbereiding (vastleggen van de
criteria) en de uiteindelijke evaluatie
- welke rol neemt de externe deskundige op in de
loop van dit traject?
- op welke wijze worden functioneringsgesprekken
of tussentijdse evaluaties aangepakt?
Eindevaluatie + rapportering
- betrekken van de actoren: de leden van het
managementteam, het schepencollege en de
functiehouders
- korte beschrijving van de manier waarop de
eindevaluatie zal gebeuren
- welke rol neemt de externe deskundige op tijdens
de eindevaluatie en in de rapporteringsfase?
Houd ook rekening met:

-

functioneringsgesprekken
briefing aan de gemeenteraadscommissie
begeleiding van de commissie
feedbackgesprekken met de functiehouders

De gunningscriteria zijn:
1. overeenkomst van de aanpak die voorgesteld wordt door de externe firma met de visie
van de gemeente Gingelom rond wat een evaluatietraject dient in te houden
• de aanpak van de externe firma dient in een aparte nota toegelicht te worden
• de door de externe firma voorgestelde aanpak is daarbij bij voorkeur gebaseerd op
ervaring met deze materie in andere overheidsinstellingen
2. prijs
De prijs van deze opdracht wordt geraamd op € 10.000.
De raad keurt deze voorwaardenen de wijze van gunning via onderhandelingsprocedure goed.

III. BEVOLKING & BURGERLIJKE STAND
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Toekennen van de straatnaam ‘Zoutstraat’ aan de straat gelegen tussen de
Naamsestraat en de Mottestraat te Niel: definitief besluit.

Nadat de Raad in zitting van 1 september ll. een principieel besluit trof in de toekenning van de
naam ‘Zoutstraat’ aan de straat gelegen tussen de Naamsestraat en de Mottestraat te Niel werd
een openbaar onderzoek ingesteld.
Tijdens dit openbaar onderzoek werden geen klachten nog opmerkingen genoteerd.
De Raad gaat akkoord om de naam ‘Zoutstraat’ definitief toe te kennen.
IV. OPENBARE WERKEN
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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 akte wordt door de Raad goedgekeurd:
Inn.nr Afd/Perceel Naam

Aard

Oppervl. Vergoeding

110

BI

3a34ca
(voortuin)

D – 54P

Celis-Wiame

€ 20.000

BI = bovengrondse inneming

V. RUIMTELIJKE ORDENING
013

Aanleg wijk “Bronstraat”
- aanleg van openbare weg en nutsvoorzieningen

Het betreft hier een aanvraag tot verkavelen van een binnengebied gelegen volgens het
gewestplan in het woongebied aan de Bronstraat. Het project voorziet in een 30-tal sociale
woningen (18 sociale koopwoningen en 12 sociale huurwoningen). Het project zal gezamenlijk
gerealiseerd worden met de sociale huisvestingsmaatschappijen Nieuw Sint-Truiden en Kleine
Landeigendom.
Aangezien er voor de inbreiding van dit woongebied de wegenaanleg met alle bijhorende
nutsvoorzieningen (gescheiden riolering, elektriciteit, waterleiding, straatverlichting, telefoon,
kabeldistributie en gas) ten laste van de verkavelaar noodzakelijk is, zal de gemeenteraad dit
opleggen.
Kostenverdelingsplan:
- wegenis : 100% Vlaams gewest 3899m² en 80% Vlaamse gewest - 20% gemeente 603m²
- riolering : kosten verdeeld onder Vlaams gewest en Infrax
Na de aanleg van de wegen en nutsvoorzieningen zullen deze vrij en onbelast, zonder kosten
worden overgedragen aan de gemeente.
Het aanvraagdossier werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Tijdens dit openbaar
onderzoek zijn er geen bezwaren ingediend.
De raad verleend goedkeuring aan het tracé der wegen en rioleringen, zoals op het
verkavelingsplan aangeduid.

VI. FINANCIEN
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Begrotingswijzigingen : Gewone dienst nr. 6 en Buitengewone dienst nr. 7.

Begrotingswijziging
De begrotingswijziging van de gewone dienst nr.6 en van de buitengewone dienst nr.7 worden
door de raad goedgekeurd met volgend resultaat :
TABEL I – Samenvattingstabel begrotingswijziging nr.6 van de gewone dienst
Volgens de
Verhoging Verlaging Na de
oorspronkelijke
+
voorgestelde
begroting
wijziging
Alg.resultaat
899.625,54
0
0
899.625,54
begrotingsrekening 2007
Definitief resultaat
90.413,62
0
0
90.413,62
begrotingsrekening 2008
Definitief alg. resultaat
990.039,16
0
0
990.039,16
begrotingsrekening 2008

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
BEGROTINGSRESULT
AAT 2009

9.458.246

121.940

45.000

9.535.186

10.110.281

108.494

190.435

10.028.340

5.500
67.116
0

0
1.019
0

0
0
0

5.500
68.135
0

143.367
-857.018

52.464
-40.037

0
-145.435

195.831
-751.620
238.419,16

TABEL I – Samenvattingstabel begrotingswijziging nr. 7 van de buitengewone dienst

Alg.resultaat
begrotingsrekening 2007
Definitief resultaat
begrotingsrekening 2008
Definitief alg. resultaat
begrotingsrekening 2008

Volgens de
Verhoging Verlaging Na de
oorspronkelijke
+
voorgestelde
begroting
wijziging
799.759,30
0
0
799.759,30
173.852,06

0

0

173.852,06

973.611,36

0

0

973.611,36

4.845.077

177 2.556.750

2.288.504

5.803.219

26.650 3.438.097

2.391.772

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
BEGROTINGSRESULT
AAT 2009
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34.323
143.367

0
52.464

0
0

34.323
195.831

-849.098

25.991

-881.347

58.240
1.031.851,36

Kerkfabriek Sint-Joris Jeuk - afrekening renovatiewerken aan de kerk:
- toekenning buitengewone toelage.

De totale kost van de renovatiewerken aan de kerk te Jeuk werd afgerekend op het bedrag van
418.701,93 EUR.
Voor de financiering van deze werken stelde de gemeente een doorgeeflening ter beschikking ten
bedrage van in totaal 292.500 EUR. Vanwege de Vlaamse overheid werd een
investeringssubsidie bekomen ten bedrage van 115.790 EUR.
Dit betekent dat er een saldo rest ten bedrage van 10.411,93 EUR.
Daar de kerkfabriek niet over middelen beschikt om dit saldo te vereffenen (inmiddels werd een
kaskrediet geopend) wordt de gemeente verzocht voor dit saldo een buitengewone toelage
lastens het budget 2009 toe te kennen.
Dit krediet werd in deze zitting te behandelen budgetwijziging opgenomen.
De raad keurt de buitengewone toelage goed.
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Kerkfabriek Sint - Petrus Boekhout :
- budget 2010

In uitvoering van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van
de erkende erediensten werd er tussen het schepencollege en het Centraal Kerkbestuur op 19 juni
2007 afgesproken dat er voor het dienstjaar 2010 een gemeentelijke exploitatietoelage aan de 10
kerkfabrieken zou worden toegekend van maximum € 140.112,00.
Voor het vastleggen van dit bedrag werd rekening gehouden met een stijging van 2% van de
gemeentelijke bijdrage voor de werking en met de werkelijke cijfers van de leninglasten.
Uit de samenvattende tabel van de budgetten blijkt, na verbetering van de K-waarden (saldo
vorige jaren) dat de gevraagde exploitatietoelage € 105.688,35 bedraagt voor 9 kerkfabrieken,
het budget van de kerkfabriek Sint Pieter Gingelom werd niet ingediend.
Het budget voor het dienstjaar 2010 van de kerkfabriek Sint - Pieter te Boekhout omvat na
verbetering van de K-waarde (saldo vorige jaren), € 6.278,95 ipv. 6.762,34 :
Uitgaven

22.577,00

Ontvangsten

4.524,75

Saldo

- 18.052,25

Er worden geen investeringen voorzien.
De raad keurt dit budget goed.

Saldo vorige

Gemeentelijke

jaren

toelage 2010

6.278,95

€ 11.773,30
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Kerkfabriek Sint - Pieter Borlo :
- budget 2010

Het budget voor het dienstjaar2010 van de kerkfabriek Sint - Pieter te Borlo omvat na
verbetering van de K-waarde (saldo vorige jaren), 6.519,37 ipv.6.107,25 :
Uitgaven

23.194,00

Ontvangsten

7.870,00

Saldo

- 15.324,00

Saldo vorige

Gemeentelijke

jaren

toelage 2010

6.519,37

€ 8.804,63

Er zijn geen investeringen voorzien.
Gezien de toelichting bij het budget van de kerkfabriek Sint-Pieter Borlo keurt de raad dit budget
goed.
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Kerkfabriek Sint Trudo Buvingen
- budget 2010

Het budget voor het dienstjaar 2010 van de kerkfabriek Sint Trudo te Buvingen omvat na
verbetering van de K-waarde (saldo vorige jaren), 1.364,86 ipv.-2.886,65 :
Uitgaven

21.627,00

Ontvangsten

12.535,00

Saldo

- 9.092,00

Saldo vorige

Gemeentelijke

jaren

toelage 2010

1.364,86

€ 7.727,14

Er is een investering voorzien van € 77.000,00 voor werken aan de kerk, te financieren met
toelagen en een lening van € 67,000,00.
Gezien de toelichting bij het budget van de kerkfabriek Sint-Trudo Buvingen keurt de raad dit
budget goed.
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Kerkfabriek Sint Joris Jeuk
- budget 2010

Het budget voor het dienstjaar 2010 van de kerkfabriek Sint Joris te Jeuk omvat :
Uitgaven

55.545,16

Ontvangsten

20.860,00

Saldo

- 34.685,16

Saldo vorige

Gemeentelijke

jaren

toelage 2010

-21.413,34

€ 21.413,34

Er is geen investering voorzien.
Gezien de toelichting bij het budget van de kerkfabriek Sint-Joris Jeuk keurt de raad dit budget
goed.
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Kerkfabriek Maria Magdalena Kortijs
- budget 2010

Het budget voor het dienstjaar2010 van de kerkfabriek Sint - Pieter te Kortijs omvat na
verbetering van de K-waarde (saldo vorige jaren), 2.027,21 ipv. 4.682,97 :
Uitgaven

25.905,00

Ontvangsten

3.749,00

Saldo

- 22.156,00

Saldo vorige

Gemeentelijke

jaren

toelage 2010

2.027,21

€ 20.128,79

Er is een investeringen voorzien voor het verven van de kerk van € 107;500,00 die zal
gefinancierd worden met toelagen en gelden van de verkoop van bouwgrond
Gezien de toelichting bij het budget van de kerkfabriek Maria Magdalena Kortijs keurt de raad
dit budget goed.
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Kerkfabriek Sint Saturninus Mielen
- budget 2010

Het budget voor het dienstjaar2010 van de kerkfabriek Sint Saturninus te Mielen omvat na
verbetering van de K-waarde (saldo vorige jaren), 795,00 ipv.816,77 :
Uitgaven

32.347,00

Ontvangsten

13.179,00

Saldo

- 19.168,00

Saldo vorige

Gemeentelijke

jaren

toelage 2010

795,00

€ 19.963,00

Er is een investeringen voorzien van € 44.000,00 voor het vervangen van het dak en de
waterafvoer van de parochiezaal waarvoor een lening van € 44.000,00 wordt gevraagd.
Gezien de toelichting bij het budget van de kerkfabriek Sinr Saturninus Mielen keurt de raad dit
budget goed.
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Kerkfabriek Sint Martinus Montenaken
- budget 2010

Het budget voor het dienstjaar 2010 van de kerkfabriek Sint Martinus te Montenaken omvat na
verbetering van de K-waarde (saldo vorige jaren), 5.143,52 ipv. 7.629,43 :
Uitgaven

23.111,00

Ontvangsten

11.578,00

Saldo

- 11.533,00

Saldo vorige

Gemeentelijke

jaren

toelage 2010

5.143,52

€ 6.389,48

Er is geen investering voorzien.
Gezien de toelichting bij het budget van de kerkfabriek Sint Martinus Montenaken keurt de raad
dit budget goed.
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Kerkfabriek Sint Sebatianus Niel
- budget 2010

Het budget voor het dienstjaar 2010 van de kerkfabriek Sint Sebastianus te Niel omvat :
Uitgaven

17.936,59

Ontvangsten

4.616,15

Saldo

- 13.320,44

Saldo vorige

Gemeentelijke

jaren

toelage 2010

3.831,77

€ 9.488,67

Er is een investering voorzien van € 699,00 voor werken aan de kerk, te financieren met eigen
middelen..
Gezien de toelichting bij het budget van de kerkfabriek Sint Sabastianus Niel keurt de raad dit
budget goed.
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Kerkfabriek Heilig Kruis Vorsen
- budget 2010

Het budget voor het dienstjaar 2010 van de kerkfabriek Heilig Kruis te Vorsen omvat na
verbetering van de K-waarde (saldo vorige jaren), 145.131,12 ipv.135.347,89 :
Uitgaven

18.833,00

Ontvangsten

7.740,00

Saldo

- 11.093,00

Saldo vorige

Gemeentelijke

jaren

toelage 2010

145.131,12

€ 0,00

Er is een investering voorzien van € 20.000,00 voor werken aan de kerk, te financieren met eigen
middelen..
Gezien de toelichting bij het budget van de kerkfabriek Heilig kruis Vorsen keurt de raad dit
budget goed.
VII. SPORT
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Tariefreglement - douchen individuele sporter in de sporthal

Een van de doelstellingen uit het sportbeleidsplan 2008-2013 is dat de individuele sporter
(bijvoorbeeld wielertoerist, loper en wandelaar) in de sporthal kan douchen.
Voorwaarden:
- enkel tijdens de openingsuren van de sporthal, wanneer een toezichter aanwezig is
- inwoners zijn van Gingelom of lid van een erkende Gingelomse vereniging
- enkel na een sportactiviteit
- na voorlegging van een vooraf aangekocht 10-beurtenkaart (kostprijs 5 euro = 50 cent per
beurt)
Deze kaart kan bij de sportdienst of bij toezichter bekomen worden.
De raad keurt dit reglement goed.
026 . Halvering van de kostprijs voor PMD-zakken
Limburg.net wil per 01/01/2010 de retributie van de PMD-zakken halveren met de bedoeling dat
meer mensen hun blauwe PMD-zak meegeven met de ophalingen aan huis. 1 rol van 20 PMDzakken van 60 liter zal dan 2,5 € kopsten ipv 5 €.
PMD zal vanaf 1 januari 2010 niet meer los mogen aangeboden worden op het sorteerpark.
Enkel in de blauwe zak mag PMD nog aanvaard worden op het sorteerpark.
De raad keurt het aangepast retributiereglement goed.
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