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I. FINANCIEN
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Budgetwijziging 2010- nr. 3 - Buitengewone dienst.

De begrotingswijziging van de buitengewone dienst nr.3 wordt met onderstaand resultaat
goedgekeurd :
Deze wijziging is een herschikking van kredieten teneinde de aankoop van een graafmachine
(zie punt 12) mogelijk te maken. Het begrotingsresultaat wijzigt hierdoor niet.
TABEL I – Samenvattingstabel begrotingswijziging nr. 3 van de buitengewone dienst
Volgens de
Verhoging Verlaging Na de
oorspronkelijke
+
voorgestelde
begroting
wijziging
Alg.resultaat
973.611,36
0
0
973.611,36
begrotingsrekening 2008
Definitief resultaat
86.114,43
0
0
86.114,43
begrotingsrekening 2009
Definitief alg. resultaat
1.059.725,79
0
0
1.059.725,79
begrotingsrekening 2009

Begrotingswijziging
2010
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 2010
GERAAMD
ALGEMEEN
BEGROTINGSRESULT
AAT 2010

3.880.236

0

0

3.880.236

4.931.363

10.000

10.000

4.931.363

0
7.360
0

0
0
0

0
0
0

0
7.360
0

0
-1.058.487

0
-10.000

0
-10.000

0
-1.058.487

De desbetreffende documenten worden per afzonderlijke zending overgemaakt.

1.238,79
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Kerkfabriek Heilig Kruis Vorsen
- jaarrekening 2009

De jaarrekening 2009 van het voornoemd kerkfabriek werd door de gemeenteraad in
vergadering van 25 mei 2010 gunstig geadviseerd onder voorwaarde dat het resultaat van de
rekening 2007 en 2008 werd ingebracht in samenspraak met het Provinciebestuur.
De verbeterde versie wordt door de gemeenteraad gunstig geadviseerd met volgend resultaat :
- tekort exploitatie : € - 2.018,90
- Overschot investeringen : € 6.248,36.
003

Kerkfabriek Heilig Kruis Vorsen
- jaarrekening 2008

De jaarrekening 2008 van het voornoemd kerkfabriek werd door de gemeenteraad in
vergadering van 23 juni 2009 gunstig geadviseerd onder voorwaarde dat het resultaat van de
rekening 2007 werd ingebracht in samenspraak met het Provinciebestuur.
De verbeterde versie wordt door de gemeenteraad gunstig geadviseerd met volgend resultaat :
- Overschot exploitatie : € 2.895,67
- Overschot investeringen : € 7.952,98.
II. SOCIAAL BELEID
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OCMW:
Jaarrekening en jaarverslag 2009

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening en het jaarverslag van het OCMW
voor het dienstjaar 2009.
De rekening werd door de raad van het OCMW goedgekeurd in vergadering van 30 juni
2010.
Samenvatting van de jaarrekening :
Resultatenrekening
activiteitencentrum

100/01 administratie
100/02 sociale dienst
100/03 vreemdelingen
100/04 thuisdiensten
100/05 residentiële zorg
100/06 activiteiten voor
senioren
100/07 gezinszorg
100/08 dienstencheques
100/09 Kinderopvang
afschrijvingen
meerwaarde bij verkoop
grond
verrekening
investeringstoelage
Totaal

kosten

opbrengsten

gemeentelij uitzonderlij uitzonderlijke
ke
ke
bijdrage
opbrengste kosten
n

256.061,79
548.708,06
232.906,27
236.650,81
15.263,67
86.339,24

196.574,20 59.487,59
358.285,92 190.422,14
197.629,54 35.276,73
121.952,89 114.697,92
6.005,30
9.258,37
0,00 86.339,24

388.327,27
720.065,16
148.362,55
36.494,64

536.409,58 -148.082,31
679.335,36 40.729,80
44.669,97 103.692,58
36.494,64
0,00
7.000,00

2.669.179,46

111,60

-7.000,00

2.147.862,76 521.316,70

111,60 0

Berekening van de
gemeentelijke bijdrage
Resultaat van het boekjaar
afschrijvingen materiele
vaste activa
verrekening toelage
uitzonderlijke opbrengst
berekende gemeentelijke
bijdrage
gebudgetteerde
gem.bijdrage
saldo gemeentelijke
bijdrage 2009
saldo gemeentelijke
bijdrage 2008
verschil voor het boekjaar

521.205,10
-36.494,64
7.000,00
111,60
491.822,06
499.030,00
7.207,94
219.004,00
226.211,94

Balans
Aard
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar
Liquide middelen
Overlopende rekeningen
Kapitaal
Gemeentelijke bijdrage
Gecumuleerd resultaat
Investeringssubsidies
Voorzieningen
Schulden op ten hoogste 1 jaar
Overlopende rekeningen
totaal

Activa
1.706.232,36
2.172,00
419.692,41
282.114,29
4.075,65

2.414.286,91

passiva

2.111.496,30
226.212,24
-521.222,25
7000,00
420.292,11
170.508,51
1.730,21
2.414.286,91

III. ONDERWIJS
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Realisatie van een gezamenlijk bouwproject school en sociale woningen te Borlo in
samenwerking met de CV Bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden: principiële
goedkeuring samenwerkingsovereenkomst.

1. Samenwerkingsovereenkomst
Teneinde het project tot gezamenlijke bouw van een school en sociale woningen op de site
van de huidige gemeenteschool te Borlo samen met de bouwmaatschappij Nieuw SintTruiden te realiseren besliste de Raad in zitting van 23 februari ll. een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten waarin ondermeer bepaald werd dat de huisvestingsmaatschappij
cv Nieuw Sint-Truiden als overkoepelende bouwheer zal optreden.
Bij gelegenheid van ons overleg met OVSG en Agion op 28 mei ll. werd ons meegedeeld dat
dit project in ‘gezamenlijk bouwheerschap’, overeenkomstig het art. 19 van de Wet van 24
december 1993 op de Overheidsopdrachten dient gerealiseerd te worden teneinde aanspraak te
kunnen maken op de Agion-betoelaging.

De Raad gaat akkord om het besluit van 23 februari 2010, art.1 punt 4, als volgt aan te
passen:
4. ingeval het project zowel als ontwerp als in uitvoering als een totaal-project gerealiseerd
kan worden zal dit gebeuren in ‘gezamenlijk bouwheerschap’, overeenkomstig het art. 19
van de Wet van 24 december 1993 op de Overheidsopdrachten.
2. Vaststelling voorwaarden en wijze van gunning tot aanstelling van een
ontwerper.
De Raad bepaalt:
- de voorwaarden tot aanstelling van een ontwerper
- de wijze van gunning via een algemene offerteaanvraag
Voorwaarden:
Voorstel gunningscriteria:
- 30 punten: Voorstelling van een visie over het project en de integratie ervan in de
dorpskern met ondermeer aandacht voor toegankelijkheid, leefbaarheidskwaliteit, …
- 50 punten: schetsontwerp
- 20 punten: ereloonpercentage.
De offertes worden beoordeeld door een jury (afgevaardigden Bouwmij, gemeente, best ook
Agion, …) en de gunning wordt sterk gemotiveerd.
De inschrijvers dienen ook minstens één referentie op te geven die betrekking heeft op een
sociaal huisvestingsproject en één referentie met betrekking tot een openbaar gebouw,
gemeentehuis, school, bibliotheek.
Bouwprogramma:
Bouwprogramma deel ‘ONDERWIJS’
- basis: 360 m²
Hierin dient begrepen te worden:
- 3 klaslokalen, waarvan 1 grote kleuterklas (min.60 m²) en 2 kleine klaslokalen die van
elkaar gescheiden zijn door een wegneembare wand
- refter
- bedieningskeuken
- lokaaltje voor leerkrachten (4)
- sanitair (op maat van kleuters en voorziening voor leerkrachten)
- gang(en)
- overdekte speelplaats: 50 m²
- open speelplaats: ongeveer 250 m²
- fietsenberging voor een tiental fietsen
In ieder geval dient de bouw een zo groot mogelijk polyvalent gebruik toe te laten. Dit
betekent dat de refter, keuken en sanitair afzonderlijk bereikbaar moeten zijn.
Oppervlakte- en subsidienormen school :
De oppervlakten zoals opgenomen in voornoemd bouwprogramma zijn vastgesteld op basis
van de oppervlakte- en subsidienorm van Agion, gebaseerd op het vermoedelijk aantal
leerlingen.
Bouwprogramma deel ‘SOCIALE HUISVESTING’

In functie van het terreingebruik voor het deel ‘onderwijs’ zal het resterende terrein
aangewend kunnen worden voor de realisatie van het deel ‘sociale huisvesting.
Het voorwerp van deze architectuuropdracht omvat het ontwerp en realisatie van een aantal
wooneenheden (7 tot max 10 wooneenheden) met de volgende diversiteit aan woningtypes:
- Seniorenwoningen met 2 slaapkamers: ca 40 %
- wooneenheden met 2 slaapkamers: ca 30 %
- wooneenheden met 3 slaapkamers: ca 30 %
Daarnaast dienen er voldoende parkeervoorzieningen voor wagens op privé domein voorzien
te worden, dit à rato van 1 wagen per woning voor de bewoners.
De parkeervoorzieningen voor de bewoners kunnen hetzij als aan de woning gekoppelde
garages zijn, hetzij als carport (al dan niet aan de woning gekoppeld) hetzij als gewone niet
overdekte staanplaatsen.
Voor de 3-slaapkamerwoningen wordt de voorkeur gegevens aan een aan de woning
gekoppelde garage.
Van toepassing op beide bouwprogramma’s:
Voor de bezoekers, zowel ten behoeve van de school als van het huisvestingsproject worden
in totaal evenveel parkings als woningen voorzien (gedurende de dag kunnen deze
parkeergelegenheden ook gebruikt worden door de leerkrachten van de school).
Binnen de architectuuropdracht vallen ook de sloopwerken, de directe omgevingswerken die
deel zullen uitmaken van het project (toegangswegen tot de site in aansluiting op het openbaar
domein / verhardingen en uitrustingen van eventuele binnenpleinen en –koeren, terrassen,
groenaanplanting enz.) en alle andere aanverwante werken die binnen het concept naar voren
geschoven worden en nodig zullen zijn voor de realisatie van het geheel.
Zowel bij het stedenbouwkundig concept van de site als bij het architecturaal concept van de
woongelegenheden zal ruime aandacht besteed worden aan de toegankelijkheid en
bereikbaarheid - in de ruimste zin - van het geheel en van elke individuele woongelegenheid
en dit zowel voor voertuigen, nooddiensten (brandweer / ambulance enz.) verhuizingen,
voetgangers, fietsen als voor mindervaliden.
Bij voorkeur zal geen bijkomende “openbare infrastructuur en wegenis” worden voorzien
binnen de projectzone, gelet op het feit dat het terrein aan 2 zijden reeds wordt ontsloten door
bestaande openbare infrastructuur. Indien het concept toch de bijkomende aanleg van een
“ontsluitingsweg” en/of andere openbare infrastructuur zou voorzien, behoudt het bestuur zich
het recht voor om de verdere uitwerking van dit deel van het concept toe te vertrouwen aan
een afzonderlijk studiebureau, gespecialiseerd en erkend voor deze materie. Alsdan zal de
kandidaat ontwerper van de gebouwen enkel aanspraak kunnen maken op een algemene
coördinatievergoeding van 2% op het gunningsbedrag van de werken vervat in dit deel van de
aanneming.
Alhoewel de huidige site bepaalde kwaliteiten heeft, wordt geopteerd voor een volledige
nieuwbouw van het geheel en zal geen renovatie (noch van een deel noch van het geheel) in
aanmerking genomen worden.
Stedenbouwkundige randvoorwaarden en aandachtspunten van de opdracht:

De voorkeur gaat uit naar een gelijkvloerse inplanting van de school georiënteerd naar de
Jeuksestraat. De speelplaats kan best rond de te behouden, waardevolle boom gesitueerd
worden.
De woningen worden dus bij voorkeur gericht naar de Homsemstraat.
Dit is uiteraard een eerste “voorkeur”. Indien de ontwerper kan aantonen dat om technische af
andere redenen een andere optie betere architecturale en/of ruimtelijke en/of economische …
kwaliteiten biedt, kan dit uiteraard aanvaard worden.
Alhoewel een bepaalde verwevenheid niet a priori moet uitgesloten worden, dient rekening
gehouden met de voorwaarde om (zowel naar realisatiekosten toe als naar later gebruik en
uitbating toe) een eenvoudige fysieke opdeling in te bouwen tussen school en woningbouw.
Tevens dient het blijvend bestaan van “gemeenschappelijke delen” na oplevering zoveel
mogelijk vermeden en liefst zelfs voorkomen (met uitzondering uiteraard van toegangen,
parkings e.d).
AROHM (Agentschap Ruimtelijke ordening) hanteert de norm van 20 à 25 woningen de ha.
Al naargelang de kwaliteit van het project is het aantal entiteiten gelimiteerd tot 7 à 8 en
maximaal 10 sociale appartementen/woningen.
IV. TEWERKSTELLING
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Lokale samenwerkingsovereenkomst omtrent de oprichting en de werking van de
Werkwinkel Sint-Truiden.

De lokale smanewerkingsovereenkomst tussen de betrokken partners uit de werkwinkel voor
het zorggebied Sint-Truiden, Gingelom, Nieuwerkerken werd op 10/11/2000 voor de eerste
keer ondertekend na de goedkeuring door de gemeenteraad.
Nu, tien jaar later, wordt een nieuwe overeenkomst voorgesteld. Deze is in principoe
gelijkaardig met de eerste overeenkomst, maar aangepast aan het nieuwe werkwinkelconcept
en partnerschapsverdrag.
De overeenkomst regelt de praktische werking van de werkwinkel, de verhoudeingen tussen
de partners en de organisaties die werken rond werkgelegenheid.
De vaste partners zijn gehuisvest in de werkwinkel, andere organisaties maken deel uit van
het netwerk rond tewerkstelling maar zijn niet gehuisvest in de werkwinkel (oa. gemeente en
OCMW).
Ook de minimale samenstelling van de raad van bestuur en de verbintenissen die de beide
regisseurs, VDAB en gemeentebesturen, opnemen wordt in de overeenkomst vastgelegd.
Verder wordt de financiering vermeld die hoofdzakelijk door de Vlaamse overheid gebeurt,
dus geen financiële inbreng van gemeente of OCMW.
De Raad keurt deze update van de samenwerkingsovereenkomst goed.
V. LEEFMILIEU
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Reglement voor het uitlenen van energiemeters.

De gemeente beschikt over 5 energiemeters die het verbruik van huishoudelijke toestellen
kunnen bepalen. Tot op heden werden deze meters via de milieudienst gratis uitgeleend aan
de scholen en aan de deelnemers van de campagne klimaatwijken.

Via de zitdagen van Stebo en artikels in Gingelom Vandaag wordt de gratis doorlichting van
het energiegebruik in de verf gezet. De afgelopen weken werden er in Gingelom diverse
energiescans uitgevoerd. De adviseur verwijst de inwoners naar de gemeente voor het
uitlenen van een energiemeter.
Gezien we geen enkele link meer hebben met de particulieren die een energiemeter wensen te
lenen, het degelijke toestellen zijn en het aantal uitleningen toeneemt, zal in de toekomst de
energiemeters verder gratis uitgeleend worden mits een waarborg van € 25,00 te vragen.
VI. TOERISME
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Projectvereniging Toerisme Haspengouw: aanduiding gemeentelijke
afgevaardigden.

In zitting van 24 juni 2008 besliste de Raad tot participatie aan de nieuw op te richten
projectvereniging ‘Toerisme Haspengouw’ en werden Omer Bovy als bestuurder met
stemrecht en Schiepers Kristof als bestuurder met raadgevende stem afgevaardigd.
In zitting van 26 januari 2010 werd Dhr. Jan Wicheler aangeduid als vervanger van Omer
Bovy in de VZW Toerisme Haspengouw.
Daar deze vzw weldra zal ontbonden worden, waarna enkel nog sprake is van de
Projectvereniging Haspengouw, gaat de Raad akkoord om de volgende afvaardigingen in de
projectvereniging Toerisme Haspengouw te bekrachtigen:
- bestuurder met stemrecht: Wicheler Jan, schepen van toerisme, Albert Moyaertsstraat
26 – 3890 Gingelom
- bestuurder met raadgevende stem: Schiepers Kristof, raadslid, Montenakenstraat 11 –
3890 Gingelom
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Projectvereniging Toerisme Hapsengouw: goedkeuring jaarrekening 2009,
accountantsverslag en begroting 2010.

Overeenkomstig het art.10 van de nieuw opgerichte projectvereniging ‘Toerisme
Haspengouw’ verleent de gemeenteraad goedkeuring over de jaarrekening 2009 die een
positief saldo vertoont van € 47.767,53, het accountantsverslag en de begroting voor 2010 met
een bedrag van € 38.561,44 nog te besteden middelen.
De Raad verleent kwijting aan de bestuurders Wicheler Jan en Schiepers Kristof voor het
boekjaar 2009.
VII. ICT
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Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media / Infrax-West:
Toetreding tot Infra-X-net

De gemeente Gingelom is deelnemer van het intergemeentelijke samenwerkingsverband
Inter-media / Infrax-West . In de Telenet-deal d.d. 1 oktober 2008 is aan de betrokken
kabelmaatschappijen, waaronder Inter-media / Infrax-West een bandbreedte voorbehouden
om ten behoeve van haar aandeelhouders de zgn. LIPIS-diensten ( Limited Internal Public
Intrest Sevices) aan te bieden;
Het concrete aanbod d.d. 14 juni 2010 met referte “Gemeente Gingelom – RN_DEF” werd
thans aan de gemeente met betrekking tot de LIPIS-diensten voorgelegd onder de naam InfraX-net;
Het Infra-X-net biedt volgende diensten aan via het bestaande kabelnetwerk:

− Infra-TEL-net : Vaste telefonie (met een door Infrax vastgelegde telefonie-operator)
− Infra-LAN-net : Gemeentelijk LAN (local area network) – alle gemeentelijke
diensten/gebouwen kunnen met elkaar verbonden worden via één beveiligd
datacommunicatienetwerk
− Infra-INTER-net : Snelle breedband internet voor alle sites (ook alle scholen) tegen
laagste tarieven
Om van het aanbod te kunnen genieten dient de gemeente toe te treden tot deze 3
basisproducten. Optioneel kan ook het mobiele telefonie verkeer hieraan toegevoegd worden
via een door Infrax georganiseerde groepsaankoop.
Een kostensimulatie werd uitgevoerd van alle huidige telecomkosten in vergelijking met de
kosten bij toetreding tot Infra-X-net. Voor één maand bedraagt de huidige telecom kost voor
de gemeente Gingelom ongeveer 5.600 Euro (incl.), hierin is inbegrepen zowel vaste en
mobiele telefonie als dataverbindingen voor alle gemeentelijke diensten (OCMW,
containerpark, scholen,…).
Na simulatie blijkt via toetreding tot Infra-X-net deze kostprijs te verminderen tot 4.100 Euro
(incl.). Dit betekent een maandelijkse besparing van 1.500 Euro.
De nodige aankopen van randapparatuur om Infra-X-net te operationaliseren worden
geraamd op 17.000 Euro. De betaling hiervan kan gebeuren middels afname van onze
trekkingsrechten bij Infrax. Dit betekent een terugverdientijd van ongeveer 12 maanden en na
1 jaar een maandelijkse besparing van 1.500 Euro op de telecomfacturen.
Het concept van Infra-X-net werd door Infrax aan de gemeente Gingelom toegelicht tijdens
vergaderingen van 11/03/2010 en 15/06/2010.
Er loopt reeds met succes gedurende een aantal maanden een proefproject in de scholen van
Niel, Borlo en Gingelom.
De gemeente Gingelom kan een aanzienlijk financieel voordeel en een voordeel in
bandbreedte realiseren ten opzichte van haar actuele situatie op het vlak van
datacommunicatie, telefonie- en internetverkeer;
Gelet op de statutaire omschrijving van de activiteit Infra-X-net die luidt als volgt : “het ter
beschikking stellen van capaciteit met het oog op data- en aanverwante communicatie op de
bestaande netten/installaties ten behoeve van de deelnemers, die daartoe een uitdrukkelijke
beslissing hebben genomen, en binnen het toegestane wettelijke en contractuele kader”;
Overwegende dat bij uitbreiding ook de gebouwen van het OCMW, Politie en Brandweer
binnen de gemeentegrenzen in dit project kunnen betrokken worden;
De raad besluit toe te treden tot de activiteiten van Infra-X-net binnen het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Intermedia/ Infrax-West.
VIII. OVERHEIDSOPDRACHTEN
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Aankoop wegmarkeringsmachine
- wijziging bestek

De raad besluit het gewijzigde bestek voor de aankoop van een nieuwe
wegmarkeringsmachine goed te keuren. De raad heeft in zitting van 29 juni het bestek reeds
goedgekeurd. Na prijsvraag blijkt dat de technische eigenschappen van de voorgestelde
machines niet voldoen aan de vereisten en de noden van een dergelijke machine voor onze
technische dienst.

Bijgevolg wordt voorgesteld om de technische fiche van het bestek aan te passen (controlebox
met uitleeseenheid voor druk, snelheid, lijndikte en verbruik wordt niet standaard op de
machine voorzien). Deze aankoop zal gebeuren op basis van een onderhandelingsopdracht.
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Aankoop nieuwe graafmachine
- wijziging bestek

De raad besluit het gewijzigde bestek voor de aankoop van een nieuwe graafmachine goed te
keuren. De raad heeft in zitting van 27 januari het bestek reeds goedgekeurd. Na prijsvraag
blijkt dat alle inschrijvingen boven de ramingsprijs van 100.000 euro incl BTW liggen.
Bijgevolg wordt voorgesteld om de raming te verhogen tot 110.000 euro. De nodige kredieten
wordt bij budgetwijziging voorzien.
Deze aankoop zal gebeuren op basis van een algemene offerteaanvraag.
In het nieuwe bestek worden o.a. de waardering van de gunningscriteria gewijzigd, waarbij
het gewicht van de inschrijvingsprijs belangrijker wordt. Ook worden enkele technische
vereisten aangepast ten voordele van de kostprijs.
IX. ALGEMEEN BELEID & COORDINATIE
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Gemeentelijk infoblad ‘Gingelom vandaag’ - toevoegen gegevens
gemeenteraadsleden.

Op verzoek van raadslid Houbey Gert wordt dit punt aan de dagorde toegevoegd:
‘Gezien de gemeenteraadsleden samen met het schepencollege deel uitmaken van het
gemeentebestuur vraag ik om ook de gegevens van de gemeenteraadsleden te vermelden in
het infoblad en dit aanvullend aan de lijst van het schepencollege. In het infoblad wordt er
altijd een korte rapportering gebracht van de gemeenteraden, dan is het ook logisch dat de
inwoners ook de gemeenteraad (leren) kennen en zich een beeld kunnen vormen van wie de
gemeenteraadsleden kunnen zijn.
Indien de uitbreiding van deze rubriek teveel ruimte in beslag neemt voor de publicatie van
andere artikels, stel ik voor om de vermelding van het schepencollege en de
gemeenteraadsleden om de twee maanden te publiceren.
Ik vraag aan de raad om het voorstel goed te keuren’.
De raad gaat principieel akkoord.
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Invoeren premies voor het saneren van buiten gebruik gestelde particuliere
stookolietanks.

Op verzoek van raadslid Houbey Gert wordt dit punt aan de dagorde toegevoegd:
‘Vlarem II stelt dat bij een definitieve buitengebruikstelling van een particuliere stookolietank
, al dan niet omwille van lekken, de houder verplicht is de tank te ledigen, te reinigen en te
verwijderen. Bij onmogelijkheid om de tank te verwijderen moet deze gevuld worden met
zand, schuim of een gelijkaardig inert materiaal.
Het instellen van een subsidiereglement voor het verwijderen of opvullen van een
buitengebruik gestelde stookolietank voor het verwarmen van een particuliere woning is een
goede actie. Veel particulieren laten echter na om een buitengebruik gestelde stookolietank te

laten ledigen, reinigen en vervolgens verwijderen of opvullen met een inert materiaal omwille
van de hoge kostprijs.
In meer en meer straten wordt een gasleiding aangelegd en steeds meer gezinnen schakelen
over van stookolie naar aardgas om hun woning te verwarmen. Bijgevolg bevinden zich nog
heel wat stookolietanks, gevuld met stookolie bij private woningen; vroeg of laat zullen deze
tanks doorroesten, deze tanks vormen een potentiële bron van bodem- en
grondwaterverontreiniging. Voor het opvullen van de oude tanks gaat onze voorkeur naar
zand omdat dit een natuurlijk materiaal is’.
Bijkomende info in het dossier
* Regelgeving
* Wetgeving op http://www.Ine.be/themas/vergunningen/regelgeving
Hoofdstuk 6.5. van titel II van het VLAREM (p. 413-417)
Ik vraag aan de meerderheid om een voorstel te formuleren (zie hierna), waarna de raad
wordt gevraagd om het voorstel goed te keuren indien akkoord.
- voor het ledigen, reinigen en opvullen van een ondergrondse tank (incl. leidingen) 250 euro
- voor het reinigen en verwijderen van een bovengrondse tank (incl. leidingen) 200 euro
- voor het reinigen en verwijderen van een ondergrondse tank ( incl. leidingen) 350 euro
---------- ondergrondse stookolietank : ingegraven of in een groeve geplaatst
* gereinigd en verwijderd : 250 euro
* gereinigd en opgevuld : 200 euro
- bovengrondse stookolietank : bovengronds of in een kelder geplaatst
* gereinigd en verwijderd : 250 euro
* gereinigd en opgevuld : 200 euro
---------- premie voor het verwijderen of opvullen van een buitengebruik gestelde stookolietank
bedraagt 200 euro indien de tank is ingegraven in volle grond of is geplaatst in een groeve.
- premie voor het verwijderen of opvullen van een buiten gebruik gestelde stookolietank
bedraagt 150 euro indien de stookolietank bovengronds of in een kelder is geplaatst.
---------Bijkomende info in het dossier :
* Voorbeelden van subsidiereglementen en aanvraagformulieren.
De raad besluit dit verder te onderzoeken.

Charly Moyaerts
Voorzitter Gemeenteraad

