BEKNOPTE TOELICHTING VAN DE
GEMEENTERAADSZITTING DD.27.02.2007

DAGORDE
I.
001

ALGEMEEN BESTUUR
Beleidsprogramma 2007-2012.

De raad verleent goedkeuring aan het beleidsprogramma 2007-2012.
002

Voordracht kandidaat bestuurder in het intergemeentelijk samenwerkingsverband
Interelectra.

De Raad draagt Dhr. Wouter Hermans voor als kandidaat-bestuurder om te zetelen in de Raad
van Bestuur van Interelectra.
003

Voordracht kandidaat bestuurder in het intergemeentelijk samenwerkingsverband
Inter-Aqua.

De Raad draagt Dhr. Jan Wicheler voor als kandidaat-bestuurder om te zetelen in de Raad van
Bestuur van Inter-Aqua
004

Voordracht kandidaat bestuurder in het intergemeentelijk samenwerkingsverband
Inter-Media.

De Raad draagt Mevr. Rita Thierie voor als kandidaat-bestuurder om te zetelen in de Raad
van Bestuur van Inter-Media.
005

Voordracht kandidaat bestuurder in het intergemeentelijk samenwerkingsverband
Inter-Energa.

De Raad draagt Mevr. Annick Princen voor als kandidaat-bestuurder om te zetelen in de Raad
van Bestuur van Inter-Energa.
006

Voordracht kandidaat bestuurder voor het intergemeentelijk
samenwerkingsverband Afvalmaatschappij Limburg met aanduiding van het
actiecomité waarin deze bestuurder eveneens wenst te zetelen.

De Raad draagt Mevr. Rita Thierie voor als kandidaat-bestuurder om te zetelen in de Raad
van Bestuur van de Afvalmaatschappij Limburg.
Deze bestuurder zal tevens een adviescomité moeten aanduiden waarin zij wenst te zetelen
- 1. AC recyclageparken
- 2. AC preventie en sensibilisering
- 3. AC ophalen en inzameling
- 4. AC administratie en boekhouding

007

Voordracht kandidaat bestuurder voor het intergemeentelijk
samenwerkingsverband CIPAL.

De Raad draagt Dhr. Gui Abrahams voor als kandidaat-bestuurder om te zetelen in de Raad
van Bestuur van CIPAL.
008

Aanduiding gemeentelijke afgevaardigden in de Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening.

Provinciaal comité:
Voor dit comité wordt Mevr. Maryse Vanaken aangeduid.
Sectorcomité:
Hierin beschikken we over twee vertegenwoordigers. Eén ervan is de afgevaardigde in het
Provinciaal comité. De andere aan te duiden afgevaardigde moet geen mandataris zijn.
De Raad draagt Mevr. Regine Bovy voor.
009

Aanduiding gemeentelijke afgevaardigde in de Raad van bestuur van de CV Kleine
Landeigendommen.

De Raad besluit Dhr. Rudy Roosen af te vaardigen voor de Raad van bestuur van de CV
Kleine Landeigendommen.
010

Aanduiding gemeentelijke afgevaardigde in de Raad van Bestuur van de CV
Bouwmaatschappij Nieuw St-Truiden.

De Raad besluit Dhr. Gilbert Medart af te vaardigen voor de Raad van bestuur van de CV
Bouwmaatschappij Nieuw St-Truiden.
011

Aanduiding gemeentelijke afgevaardigden voor de algemene vergaderingen van
Ethias.

De Raad besluit drie afgevaardigden aan te duiden voor de algemene vergaderingen van
Ethias die in principe één maal per jaar doorgaan :
- Ginette Vermote
- Regine Bovy
- Elke Hubar
012

Aanduiding gemeentelijke afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van
DEXIA.

De Raad besluit Dhr. Rudy Roosen als effectief afgevaardigde en Dhr. Abel Bex als
plaatsvervangend afgevaardigde aan te duiden voor de algemene vergaderingen van Dexia die
in principe één maal per jaar doorgaan.
013

Aanduiding gemeentelijke afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van de
Gemeentelijke Holding NV.

De Raad besluit Dhr. Abel Bex als effectief afgevaardigde en Dhr. Jan Wicheler als
plaatsvervangend afgevaardigde aan te duiden voor de algemene vergaderingen van de
Gemeentelijke Holding NV die in principe één maal per jaar doorgaan.
014

Aanduiding gemeentelijke afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van de
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn.

De Raad besluit Dhr. Jan Wicheler als effectief afgevaardigde en Dhr. Abel Bex als
plaatsvervangend afgevaardigde aan te duiden voor de algemene vergaderingen van de
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn die in principe één maal per jaar doorgaan.

015

Aanduiding gemeentelijke afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van de
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

De Raad besluit Dhr. Jan Wicheler als effectief afgevaardigde en Dhr. Rudy Roosen als
plaatsvervangend afgevaardigde aan te duiden voor de algemene vergaderingen van de
Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten die in principe één maal per jaar doorgaan.
016

Aanduiding gemeentelijke afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van het
Onderwijssecretariaat van Vlaamse Steden en Gemeenten (OVSG).

De Raad besluit Dhr. Rudy Roosen als effectief afgevaardigde en Dhr. Jan Wicheler als
plaatsvervangend afgevaardigde aan te duiden voor de algemene vergaderingen van het
Onderwijssecretariaat van de Vlaamse Steden en Gemeenten die in principe één maal per jaar
doorgaan.
017

Aanduiding gemeentelijke afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van de
VZW Fruitstreekmuseum.

De Raad besluit Dhr. Omer Bovy als effectief afgevaardigde en Dhr. Patrick Lismont als
plaatsvervangend afgevaardigde aan te duiden voor de algemene vergaderingen van de VZW
Fruitstreekmuseum die in principe één maal per jaar doorgaan.
018

Aanduiding gemeentelijke afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van de
VZW Toerisme Limburg.

De Raad besluit Dhr. Omer Bovy als effectief afgevaardigde en Dhr. Jan Wicheler
als plaatsvervangend afgevaardigde aan te duiden voor de algemene vergaderingen van de
VZW Toerisme Limburg die in principe één maal per jaar doorgaan.
019

Aanduiding gemeentelijke afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van de
VZW Regionaal Landschap Haspengouw.

De Raad besluit Dhr. Patrick Lismont als effectief afgevaardigde en Dhr. Omer Bovy als
plaatsvervangend afgevaardigde aan te duiden voor de algemene vergaderingen van de VZW
Regionaal Landschap Haspengouw die in principe één maal per jaar doorgaan.
020

Aanduiding gemeentelijke afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van de
VZW Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Limburg (ERSV).

De Raad besluit Dhr. Charly Moyaerts als effectief afgevaardigde en Dhr. Patrick Lismont als
plaatsvervangend afgevaardigde aan te duiden voor de algemene vergaderingen van de VZW
ERSV-Limburg die in principe één maal per jaar doorgaan.
021

Aanduiding gemeentelijke afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van de
VZW Toerisme Haspengouw.

De Raad besluit Dhr. Omer Bovy aan te duiden voor de algemene vergaderingen van de VZW
Toerisme Haspengouw die in principe één maal per jaar doorgaan.
022

Aanduiding gemeentelijke afgevaardigde namens de Toeristische dienst als werkend
lid van de algemene vergadering van de VZW Toerisme Haspengouw.

De Raad besluit Mevr. Ingrid Leemans namens de gemeentelijke toeristische dienst aan te
duiden als werkend lid van de algemene vergaderingen van de VZW Toerisme Haspengouw
die in principe één maal per jaar doorgaan.

023

Aanstelling van een vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van de CV
Kleine Landeigendommen.

De Raad besluit Dhr. Gilbert Medart aan te duiden voor de algemene vergaderingen van de
CV Kleine Landeigendommen.
024

Aanstelling van een vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van de CV
Bouwmaatschappij Nieuw St-Truiden.

De Raad besluit Dhr. Patrick Lismont aan te duiden voor de algemene vergaderingen van de
CV Bouwmaatschappij Nieuw St-Truiden.
025

Aanstelling van een vertegenwoordiger en bepaling van diens mandaat op de
bijzondere algemene vergadering van Interelectra van 27 maart 2007.

De dagorde van voornoemde buitengewone algemene vergadering vermeldt volgende punten:
1. Statutaire benoeming van de nieuwe leden van de Raad van Bestuur
De Raad duidt Mevr. Marie-Claire Noel aan als effectief afgevaardigde en Dhr. Patrick
Lismont als plaatsvervangend afgevaardigde.
026

Aanstelling van een vertegenwoordiger en bepaling van diens mandaat op de
bijzondere algemene vergadering van Inter-Aqua van 27 maart 2007.

De dagorde van voornoemde buitengewone algemene vergadering vermeldt volgende punten:
1. Statutaire benoeming van de nieuwe leden van de Raad van Bestuur
De Raad duidt Mevr. Marie-Claire Noel aan als effectief afgevaardigde en Dhr. Gilbert
Medart als plaatsvervangend afgevaardigde.
027

Aanstelling van een vertegenwoordiger en bepaling van diens mandaat op de
bijzondere algemene vergadering van Inter-Media van 27 maart 2007.

De dagorde van voornoemde buitengewone algemene vergadering vermeldt volgende punten:
1. Statutaire benoeming van de nieuwe leden van de Raad van Bestuur
De Raad duidt Mej. Elke Hubar aan als effectief afgevaardigde en Dhr. Omer Bovy als
plaatsvervangend afgevaardigde.
028

Aanstelling van een vertegenwoordiger en bepaling van diens mandaat op de
bijzondere algemene vergadering van Inter-Energa van 27 maart 2007.

De dagorde van voornoemde buitengewone algemene vergadering vermeldt volgende punten:
1. Statutaire benoeming van de nieuwe leden van de Raad van Bestuur
De Raad duidt Mevr. Noel Marie-Claire aan als effectief afgevaardigde en Mevr. Ingrid
Scheepers als plaatsvervangend afgevaardigde.
029

Aanstelling van een vertegenwoordiger en bepaling van diens mandaat op de
bijzondere algemene vergadering van de Afvalmaatschappij Limburg (AML) van 28
maart 2007.

De dagorde van voornoemde buitengewone algemene vergadering vermeldt volgende punten:
1. Verwelkoming door de Voorzitter
2. Aanduiding door de voorzitter van de secretaris en de stemopnemers
3. Benoeming bestuurders
4. Benoeming bestuurders met raadgevende stem
5. Samenstelling adviescomités met benoeming leden
6. Varia.

De Raad duidt Dhr. Gilbert Medart aan als effectief afgevaardigde en Dhr. Patrick Lismont
als plaatsvervangend afgevaardigde.
030

Aanstelling van een vertegenwoordiger en bepaling van diens mandaat op de
bijzondere algemene vergadering van CIPAL van 16 maart 2007.

De dagorde van voornoemde buitengewone algemene vergadering vermeldt volgende punten:
1. Benoeming van de leden van de Raad van Bestuur
2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van de leden van de
Raad van Bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde
3. Benoeming van de leden van het Adviescomité
4. Varia
5. Goedkeuring van het verslag staande de vergadering.
De Raad duidt Dhr. Gilbert Medart aan als effectief afgevaardigde en Dhr. Omer Bovy als
plaatsvervangend afgevaardigde.
031

Aanstelling van een vertegenwoordiger en bepaling van diens mandaat voor de
buitengewone algemene vergadering van IGL op 2 maart 2007.

Op de agenda van voornoemde buitengewone vergadering van de algemene vergadering staat
volgend dagordepunt ingeschreven:
1. Vernieuwing van de raad van Bestuur.
De Raad duidt Mevr. Rita Thierie aan als effectief afgevaardigde en Mevr. Ingrid Scheepers
als plaatsvervangend afgevaardigde.
032

Aanstelling van een vertegenwoordiger en bepaling van diens mandaat op de
statutaire algemene vergadering van de Intergemeentelijke vereniging IML van 29
maart 2007.

De dagorde van voornoemde statutaire algemene vergadering vermeldt volgende punten :
1. Verslag van de Raad van bestuur over de werking van het twee en veertigste boekjaar.
2. Goedkeuring balans en resultatenrekeningen afgesloten per 31 december 2006.
3. Bestemming resultaat: toepassing artikel 44 van de statuten.
4. Verslag van de commissaris-revisor.
5. Toepassing artikel 37: kwijting aan bestuurders en commissaris.
6. Ambtshalve ontslag van bestuurders overeenkomstig artikel 20 van de statuten.
7. Diversen.
De Raad duidt Dhr. Charly Moyaerts aan als effectief afgevaardigde en Dhr. Abel Bex als
plaatsvervangend afgevaardigde.
033

Aanstelling van een vertegenwoordiger en bepaling van diens mandaat op de
buitengewone algemene vergadering van de Intergemeentelijke vereniging IML van
29 maart 2007.

De dagorde van voornoemde buitengewone algemene vergadering vermeldt volgende punten :
1. Bijzonder verslag van de Raad van bestuur inzake ontbinding van de vereniging.
2. Staat van activa en passiva opgesteld per 31 december 2006.
3. Controleverslag van de commissaris revisor.
4. Besluit tot vervroegde ontbinding van de vereniging in toepassing van artikel 48 van
de statuten..
5. Aanduiding van vereffenaars conform de artikel 19 en 48.
6. Bepaling omvang opdracht en eventueel bedrag vergoeding vereffenaars.
7. Wijziging maatschappelijk zetel.
8. Aanstelling lasthebber ad hoc belast met de indiening van het verzoekschrift ter
homologatie van de benoeming van de vereffenaars.
9. Diversen.

De Raad duidt Dhr. Charly Moyaerts aan als effectief afgevaardigde en Dhr. Abel Bex als
plaatsvervangend afgevaardigde.
034

Aanduiding gemeentelijke afgevaardigden in het PWA-Gingelom

De gemeenteraad besluit de afgevaardigden in de Algemene Vergadering van de VZW
Plaatselijk Werkagentschap Gingelom (PWA) aan te stellen.
Deze samenstelling dient rekening te houden met de verhoudingen in de gemeenteraad.
Derhalve wordt beslist de zes in te vullen mandaten toe te wijzen als volgt:
- SP.a: - Abrahams Gui
- Van den Abeele August
- Thierie Rita
- Hubar Elke
- CD&V: Aerts Jos
- VLD: Soers Godelieve
035

-

-

-

Aanduiding gemeentelijke afgevaardigden in de gemeentelijke
bibliotheekcommissie.

Bij besluit van 26 februari 2002 werd het organiek reglement over het beheer van de
gemeentelijke openbare bibliotheek goedgekeurd.
Hierin werd gekozen voor een samenstelling uit zestien leden waarvan:
zes leden voorgedragen door de politieke fracties in de gemeenteraad;
zes leden voorgedragen door de gemeentelijke Cultuurraad;
twee leden voorgedragen worden uit het basisonderwijs in onze gemeente;
twee deskundige gebruikers, te coöpteren door de bibliotheekcommissie.
De Raad besluit de afgevaardigden namens de politieke fracties uit de gemeenteraad aan te
duiden rekening houdend met een verdeling van mandaten op basis van de verhoudingen
tussen de politieke fracties in de gemeenteraad, namelijk namens
SP.a : - Bex Jacques
- Van den Abeele August
- Hubar Elke
- Hermans Wouter
CD&V – Marcelis Chris
VLD – Pousset Marleen
036

Samenstelling begrotingscommissie.

Uit de onderrichtingen terzake blijkt dat de begrotingscommissie minimaal dient
samengesteld te worden uit de schepen van financiën, de secretaris en de ontvanger. De Raad
besluit tevens de burgemeester en de bediende van de dienst financiën in deze commissie op
te nemen.
037

Aanduiding afgevaardigden in het syndicaal onderhandelings- en overlegcomité.

Het bijzonder onderhandelings- en overlegcomité wordt samengesteld uit afgevaardigden van
de gemeente en de representatieve vakorganisaties.
In de afvaardiging van de gemeente moet de burgemeester en de OCMW-voorzitter
opgenomen worden.
De Raad besluit drie bijkomende afgevaardigden te laten zetelen, namelijk :
- Noel Marie-Claire
- Thierie Rita
- Wicheler Jan

038

Aanduiding afgevaardigden in het syndicaal onderhandelings- en overlegcomité sector onderwijs.

Het bijzonder onderhandelings- en overlegcomité, sector onderwijs, wordt eveneens
samengesteld uit afgevaardigden van de gemeente en de representatieve vakorganisaties.
In de afvaardiging van de gemeente wenst de burgemeester zich te laten vervangen door de
schepen van onderwijs. De OCMW-voorzitter maakt ook deel uit van dit comité.
De Raad besluit drie bijkomende afgevaardigden te laten zetelen, namelijk :
- Noel Marie-Claire
- Vermote Ginette
- Bovy Omer
039

Aanduiding gemeentelijke afgevaardigde in het Beheerscomité van de
Haspengouwse Academies.

De Raad besluit Dhr. Gilbert Medart als effectief afgevaardigde en Dhr. Patrick Lismont als
plaatsvervangend afgevaardigde aan te duiden in het Beheerscomité van de Haspengouwse
Academies.
040

Afvaardiging stuurgroep interbestuurlijke samenwerking Land & Water

De Raad besluit de schepen van openbare werken dhr Patrick Lismont af te vaardigen voor de
stuurgroep van de interbestuurlijke samenwerking Land & Water
De interbestuurlijke samenwerking Land & Water houdt zich bezig met de
grensoverschrijdende aanpak van de water- en modderproblematiek.
041

Afvaardiging waterschappen Melsterbeek en Beneden Gete, Jeker en Heeswater,
Kleine Gete en Her en Mombeek

De Raad besluit de schepen van openbare werken dhr. Patrick Lismont af te vaardigen voor
de waterschappen Melsterbeek en Beneden Gete, Jeker en heeswater, Kleine Gete en Herk en
Mombeek.
Deze waterschappen staan in gezamenlijk overleg in voor een geïntegreerd, samenhangend
waterbeheer. Dit gebeurt o.a. door de opmaak van deelbekkenbeheerplannen.
II.
042

FINANCIEN
Oninbare ontvangsten 2006

De lijst van de door het schepencollege in 2006 oninbaar verklaarde vorderingen wordt door
de gemeenteraad goedgekeurd.
De volgende vorderingen worden oninbaar verklaard :
gewone dienst :
- belastingen op hinderlijke inrichtingen
:
371,85
- bel. op het ophalen en verwerken van huishoudelijke afvalst. 2005 :
483,38
- bel. op het ophalen en verwerken van huishoudelijke afvalst. 2006 : 1.760,03
Totaal
2.615,26
buitengewone dienst :
- Provinciale toelage kleinschalige waterbeheersingswerken
: 120.436,93
Algemeen totaal : € 123.436,93.

043

Begroting 2007.

De begroting van 2007 wordt met onderstaand resultaat door de gemeenteraad goedgekeurd :
GEWONE DIENST
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2006 : +1.228,45
BEGROTING 2007
Ontvangsten
Uitgaven
Ontvangsten vorige dj.
Uitgaven vorige dj.
Ontvangsten overboeking
Uitgaven overboeking
Geraamd resultaat vh.
Dienstjaar 2007

SALDO
8.182.157
8.865.358
0
31.353
310.000
0

-683.201
- 31.353
+310.000
-404.554

Geraamd algemeen
begrot.resultaat vh.vorige jaar

+405.782,45

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2007 : +34.624,89
BEGROTING 2007
Ontvangsten
Uitgaven
Ontvangsten vorige dj.
Uitgaven vorige dj.
Ontvangsten overboeking
Uitgaven overboeking
Geraamd resultaat vh.
Dienstjaar 2007
Geraamd algemeen
begrot.resultaat vh.vorige jaar

044

SALDO
712.700
1.419.473
0
96.070
0
0

-706.773
- 96.070

-802.843

+837.467,89

Aanvullende gemeentebelasting op de Personenbelasting van de Staat.

De Raad besluit om voor de dienstjaren 2007 tot en met 2012 een aanvullende
gemeentebelasting te heffen op de personenbelasting van de Staat van 8%.
045

Opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Gewest.

De Raad besluit om de opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Vlaamse Gewest
voor de dienstjaren 2007 tot en met 2012 vast te stellen op 1.650 opcentiemen.
046

Gemeentelijke opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter
bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen.

De Raad besluit de opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter
bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen vast te stellen op 50
opcentiemen voor de periode van 2007 tot en met 2012.

047

Dienstenbelasting

De Raad besluit om een dienstenbelasting vast te leggen voor de periode 2007-2012 aan het
volgende tarief :
a. € 150,00 per gezin van minstens 2 personen
b. € 125,00 per gezin van 1 persoon
c. € 100,00 per gezin waarvan minstens één gezinslid op 1 januari van het belastingsjaar
weduwe, weduwnaar, mindervalide, wees of gepensioneerd is (de zogenaamde
WIGW'S) voor zover zij het bewijs leveren dat zij genieten van de voorkeurtarieven
inzake gezondheidszorg op basis van artikel 25§2 van de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering;
d. € 100,00 voor de gerechtigde op het leefloon 1 januari van het belastingsjaar,
ingevoerd bij de wet van 7 augustus 1974;
048

Belasting op de drijfkracht van de motoren.

De Raad besluit de belasting op de drijfkracht van de motoren voor de periode van 2007 tot
en met 2012 vast te stellen op € 15,00 per kilowatt met een minimum van € 15,00.
049

Belasting op het afleveren van administratieve stukken.

De Raad besluit de volgende belastingstarieven vast te leggen voor de dienstjaren 2007 tot en
met 2012 voor het afleveren van administratieve stukken :
aard
tarief
identiteitskaarten
* vervangen van zelfklever op identiteitskaart
2,50
* electronische identiteitskaart
12,00
identiteits- en verblijfsbewijzen voor vreemdelingen
* afleveren van identiteitskaart of verblijfsdocument
12,00
* verlening van geldigheidsduur
5,00
* openen van dossier vreemdeling
10,00
huwelijksboekjes
15,00
* afleveren van een reispas
9,00
bewijs van slachting of gestorven dier
3,00
vergunningen
* voor het organiseren van een wielerwedstrijd
5,00
* stedebouwkundige vergunning
- eenvoudig dossier
10,00
- samengesteld dossier
20,00
* verkavelingsvergunning en - wijziging
- verkaveling zonder wegenaanleg
75,00
- verkaveling met wegenaanleg
150,00
- verkavelingswijziging
75,00
* openbaar onderzoek van een stedebouwkundige- of 50,00
verkavelingsaanvraag
* planologische attesten
75,00
* stedebouwkundige inlichtingen
10,00
* stedebouwkundig attest
20,00
* brandvergunning
10,00
* conformiteitsattest
65,00
afleveren van adressen (volgens KB 16/7/92)
3,00
fotokopies
* A4 formaat
0,05
* A3 formaat
0,10

kleurenkopies
* A4 formaat
* A3 formaat
dagorde gemeenteraad
inlichtingen onroerend goed per onroer.geheel
faxen
duplicaten van vergunningen

050

0,20
0,40
5,00
62,00
1,00
25,00

Belasting op bank- en financieringsinstellingen.

De Raad besluit het volgende belastingstarief vast te leggen voor de belasting op banken en
financieringsinstellingen voor de periode van 1 januari 2007 tot 31 december 2012 :
- 400,00 EUR per instelling die gedurende minstens 10 vaste uren per week toegankelijk is
voor het publiek
- 200,00 EUR voor de éénmanszaken.
051

Belasting op hinderlijke inrichtingen.

De Raad besluit de jaarlijkse belasting op de hinderlijke inrichtingen voor de dienstjaren 2007
tot en met 2012 als volgt vast te stellen :
- voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in tweede klasse, op 125,00 EUR per
inrichting;
- voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in eerste klasse, op 250,00 EUR per
inrichting;
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Belasting op de aanvragen tot of melden van het exploiteren of veranderen van
hinderlijke inrichtingen.

De Raad besluit de belasting op de aanvragen tot of melden van het exploiteren of veranderen
van hinderlijke inrichtingen als volgt vast te leggen voor de dienstjaren 2007 tot en met 2012 :
− voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in de eerste klasse en onderworpen aan
een milieueffectrapport en/of een veiligheidsrapport, op 500,00 EUR
per inrichting;
− voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in eerste klasse, op 500,00 EUR per
inrichting;
− voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in tweede klasse en de tijdelijke
vergunningen, op 75,00 EUR per inrichting;
− voor de melding van een verandering van een klasse twee inrichting 75,00 EUR per
melding;
− voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in derde klasse, op 10,00 EUR per
inrichting.
053

Gemeentebelasting op het sluikstorten.

De Raad besluit een belasting van € 250,00 vast te stellen voor het weghalen door het
gemeentebestuur van allerhande afvalstoffen, gestort op plaatsen waar storten door een
wettelijke of reglementaire bepaling verboden is en dit voor de dienstjaren 2007 tot en met
2012.
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Belasting op de aanplakborden

De Raad besluit de belasting op de aanplakborden voor de dienstjaren 2007 tem. 2012 als
volgt vast te stellen :
- voor constructies met een oppervlakte tot 10 m² op 80,00 EUR per constructie
- voor constructies met een oppervlakte vanaf 10 m² op 150,00 EUR per constructie

055

Belasting op standplaatsen van frituur- en handelskramen op het openbaar domein

De Raad besluit voor de termijn van 1 mei 2007 tot 31 december 2012 een belasting te heffen
op de frituur- en handelskramen die tot doel hebben allerhande koopwaar te verkopen op het
openbaar domein, uitgezonderd de kermiskramen, à rato van € 5,00 per standplaats per dag.
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Retributie op huisvuil- en PMD-zakken en recycleerbare G.F.T.-zakken.

De Raad besluit om vanaf heden de prijs van de huisvuilzakken, GFT-zakken en PMD-zakken
als volgt vast te stellen :
- per rol van 10 gestandaardiseerde plastic zakken met witte bedrukking en met een volume
van 60 liter, die het gemeentebestuur verkoopt voor de ophaling van het huisvuil, op 12,5
EUR.
- per rol van 20 gestandaardiseerde plastic zakken met witte bedrukking en een volume van
30 liter, die het gemeentebestuur verkoopt voor de ophaling van het huisvuil, op 12,5
EUR.
- per pakket van 5 G.F.T.-zakken van 120 liter of 30 liter, die het gemeentebestuur verkoopt
als binnenzak voor de G.F.T.-containers, op 2,50 EUR.
- 5,00 EUR per rol van 20 PMD-zakken van 60 x 90 cm
- 5,00 EUR per rol van 10 PMD zakken van 95 x 125 cm (enkel voor verenigingen)
Tevens wordt beslist jaarlijks gratis zakken ter beschikking te stellen aan :
a) 10 huisvuilzakken van 60 L of 20 huisvuilzakken van 30L per gezinslid dat incontinent is
of een stomapatiënt is.
Het gezin waartoe dit gezinslid behoort dient opgenomen te zijn in het belastingskohier
voor het ophalen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen van het desbetreffende
dienstjaar.
b) 10 huisvuilzakken van 60L of 20 huisvuilzakken van 30L aan baby's geboren of
geadopteerd in het betrokken dienstjaar en 10 huisvuilzakken van 60L of 20
huisvuilzakken van 30L aan deze baby's tijdens het daaropvolgende dienstjaar onder
voorwaarde dat de baby op 1 januari van dit dienstjaar gedomicilieerd is in de gemeente.
In geval van co-ouderschap zullen de ouders elk de helft van de voornoemde zakken
ontvangen.
c. 10 huisvuilzakken van 60L of 20 huisvuilzakken van 30L aan baby's van gezinnen
opgenomen in het belastingskohier op het ophalen en verwerken van
huishoudelijke afvalstoffen als bewoners van een tweede verblijf in Gingelom bij geboorte
en 10 huisvuilzakken van 60L of 20 huisvuilzakken van 30L het daaropvolgende
dienstjaar.
d. 10 huisvuilzakken van 60L of 20 huisvuilzakken van 30L aan onthaalmoeders
gedomicilieerd in onze gemeente en in het bezit van een erkenning als onthaalmoeder door
Kind en Gezin op 1 januari van het desbetreffende dienstjaar.
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Retributiereglement op het ophalen aan huis van grof huisvuil.

De Raad besluit om vanaf heden het tarief voor het ophalen aan huis van grof huisvuil vast te
stellen op 5,00 EUR per ½ m³ met een minimum van € 5,00.

058

Retributiereglement op het storten van huishoudelijke afvalstoffen op het
gemeentelijk containerpark.

De Raad besluit om vanaf heden het tariefreglement voor het containerpark als volgt vast te
stellen :
Voor particulieren
- Steenpuin :
- 2,50 EUR voor kleine hoeveelheden tot 250 kg of 1/4 m³
(wat overeenkomt met de inhoud van en stationwagen
- 5,00 EUR voor hoeveelheden vanaf 250 kg of 1/4 m³ tot 500 kg
of 1/2 m³ (wat overeenkomt met de inhoud van een kleine aanhangwagen of
een bestelwagen)
- 10,00 EUR voor hoeveelheden vanaf 500 kg of 1/2 M² tot 1000
kg of 1 m³ (wat overeenkomt met de inhoud van een grote aanhangwagen).
- Rubberbanden :
- 1,25 EUR per gestorte auto- of motorband
- 10,00 EUR per gestorte vrachtwagenband
- 10,00 EUR per gestorte tractorband.
- Eterniet, roofing en aanverwante teerhoudende producten :
- 5,00 EUR voor kleine hoeveelheden tot 250 kg of 1/4 m³
- 10,00 EUR voor hoeveelheden vanaf 250 kg of 1/4 m³ tot 500 kg of 1/2 m³
- 20,00 EUR voor hoeveelheden vanaf 500 kg of 1/2 m³ tot 1000 kg of 1 m³
- Boomstronken en wortels :
- 2,50 EUR voor hoeveelheden van 500 kg of 1/2 m³
- 5,00 EUR voor hoeveelheden van 1000 kg of 1 m³
- Gazonmaaisel en tuinafval :
- 1,25 EUR voor een kofferinhoud tot maximaal 250 kg of 1/4 m³
- 2,50 EUR voor de inhoud van een kleine aanhangwagen vanaf 250 kg of
1/4 m³ tot 500 kg of 1/2 m³
- 5,00 EUR voor de inhoud van een grote aanhangwagen vanaf 500 kg of
1/2 m³ tot 1000 kg of 1 m³
- EPS-piepschuim (ISOMO) :
- 5,00 EUR voor hoeveelheden vanaf 1 m³
- kleinere hoeveelheden zijn gratis.
- Niet recycleerbare en niet gescheiden aangeboden afvalstoffen (grofvuil) :
- 2,00 EUR tot ½ kofferinhoud
- 4,00 EUR tot 1 kofferinhoud
- 8,00 EUR voor een kleine aanhangwagen of bestelwagen
- 16,00 EUR voor een grote aanhangwagen
- Houtafval :
- 1,50 EUR tot ½ kofferinhoud
- 3,00 EUR tot 1 kofferinhoud
- 6,00 EUR voor een kleine aanhangwagen of bestelwagen
- 12,00 EUR voort een grote aanhangwagen
Voor het aanbrengen van de volgende gesorteerde en recycleerbare afvalstoffen, afkomstig
van de normale werking van de particuliere huishouding dient geen retributie betaald te
worden :
- papier en karton
- glas
- plastieken flessen en verpakkingsplastiek
- kartonnen drankverpakkingen
- conserven- en drankblikjes
- oude metalen
- klein gevaarlijk afval

- maximum 10 liter frituurolie en maximum 10 kg frituurvet per aanvoerbeurt
- motorolie
- autoaccu's
- textiel
- lege gasflessen
- snoeihout, dat ter plaatse gehakseld kan worden
Zelfstandigen
- ijzer, papier en karton : gratis
- puin, grof vuil, houtafval en plastiek : 25,00 EUR/m³
- K.G.A. (alleen lege verpakkingen van spuitprodukten) : 50,00 EUR/m³
- Rubberbanden : 1,25 EUR/stuk voor autobanden
12,40 EUR/stuk voor vrachtwagenbanden
50,00 EUR/stuk voor traktorbanden
- roofing en eterniet : 50,00 EUR/m³
- EPS : 2,50 EUR/m³
- Tuinafval en gazonmaaisel : 10,00 EUR/m³
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Retributiereglement op het gebruik van een gemeentelijke aanhangwagen als
container

De Raad besluit om de retributie vanaf heden vast te stellen op € 25,00/ wagen indien bij het
hakselen van snoeihout aan huis het gehakseld materialen dient afgevoerd te worden.
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Retributiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen.

De Raad besluit om vanaf heden het retributiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen
als volgt vast te stellen :
1. Gratis
- begraving in volle grond, zonder concessie
- asverstrooiing op de strooiweide
- plaatsen van een asurn in een nis, zonder concessie
- openen van een bestaand graf, grafkelder of nis
- het verplaatsen van een urne
2. 125,00 EUR/m²
- Begraving in volle grond met een concessie van 50 jaar
- Begraving in urneveld (volle grond) met een concessie van 50 jaar
- Begraving in grafkelder (te plaatsen door de concessieaanvrager) met een concessie
van 50 jaar
3. Plaatsen van een asurn in een nis van het columbarium met een concessie van 50 jaar :
- 375,00 EUR voor maximum 2 personen
4. Begraving in urneveld in volle grond zonder concessie
- 130,00 EUR voor de kost van het afdekplaat en de gravure
5. Begraving in urneveld in volle grond met concessie
- 180,00 EUR incl. de kost van het afdekplaat en de gravure
6. Plaatsen van een asurn in een urnekelder met concessie
- 372,00 EUR voor maximum 2 personen
7. Plaatje gedenkzuil (strooiweide)
- 25,00 EUR per gegraveerd plaatje
8. Gegraveerde afdeksteen van nis, bij plaatsen van een urne in een nis zonder concessie
- 175,00 EUR per gegraveerde plaat.
9. Ontgraving
- 400,00 EUR per te ontgraven persoon.
10. Verlenging van concessie
- termijn : 50 jaar
- prijs : de prijs die geldt voor een concessie op het ogenblik van de aanvraag van de
verlenging
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Retributiereglement op het vervoer van leerlingen uit het gemeentelijk onderwijs.

De Raad besluit om vanaf heden het tarief voor het leerlingenvervoer als volgt vast te leggen:
Gratis per rit voor de leerlingen van het kleuteronderwijs
0,35 EUR per rit voor de leerlingen van het lager onderwijs
062

Retributiereglement voor de schoolmaaltijden.

De Raad besluit om vanaf heden het tarief voor één warme maaltijd als volgt vast te stellen :
- voor de kleuters
: € 1,75
- voor de leerlingen van het lager onderwijs : € 2,00
- voor het personeel
: € 2,50.
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Retributiereglement op de voor- en naschoolse opvang.

De Raad besluit om vanaf heden het tarief voor de voor- en naschoolse opvang als volgt vast
t e stellen :
- 0,25 EUR per begonnen kwartier, rekening houdend met een vrijstelling voor het kwartier
voorafgaand aan de eerste les en het kwartier volgend op de laatste les;
- 0,25 EUR per begonnen kwartier met een maximum van 2,50 EUR per halve dag, lopend
vanaf 07 uur tot 12 uur en vanaf 12 uur tot 18 uur op verlofdagen en op
woensdagnamiddag.
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Tariefreglement op het gebruik van de gemeentelijk sporthal.

De Raad besluit volgende tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sporthal goed te
keuren:
1) Gebruik voor sportieve doeleinden
TARIEF SPORTHAL VOOR SPORTIEVE DOELEINDEN in euro
Soort gebruiker een uur
1/3 zaal /u
2/3 zaal/u
1/1 zaal/u
1/1 zaal volledige dag
4,00
6,00
9,00
Clubs en individuelen van
tot 18u
75,00
Gingelom
5,00
7,50
10,00
vanaf 18u
Clubs en individuelen niet van
Gingelom

tot 18u

7,50

9,00

11,00

vanaf 18u

9,00

10,00

12,50

125,00

Voor abonnementen worden de volgende kortingen toegekend:
ABONNEMENTEN
Aantal reservaties van 1 uur
Korting %
1 – 14
0
15 – 29
10
30 – 49
20
50 – 99
25
100
30

2) Gebruik voor niet-sportieve doeleinden
Organisaties voor niet-sportieve activiteiten betalen steeds het dagtarief. Een uurtarief wordt hier niet
toegepast.
DAGTARIEVEN SPORTHAL NIET-SPORTIEVE ACTIVITEITEN in euro
Soort gebruiker
1/1 zaal
1/2de zaal
1/3de zaal
zonder hulp met hulp zonder hulp met hulp zonder hulp met hulp
gemeente gemeente gemeente
gemeente
gemeente
gemeente
a) Erkende Gingelomse verenigingen*
185
435
100
350
70
320
b) Niet-erkende Gingelomse
250
500
125
375
85
335
verenigingen en individuelen
c) Niet-gemeentelijke verenigingen en
375
625
200
450
125
375
individuelen
d) Commerciële initiatieven
500
750
500
750
500
750

* De verenigingen zijn aangesloten en erkend door een gemeentelijke adviesraad. Bij een organisatie van verschillende clubs
dient er minimum één erkende (aanvragende) vereniging betrokken te zijn.

Waarborg: alle huurders voor niet-sportieve activiteiten dienen steeds voor het innemen van de
sporthal (1/1, ½ of 1/3de) een waarborg van 800 euro te betalen.
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Tariefreglement op het gebruik van gemeentelijke lokalen.

De Raad besluit volgende tarieven voor het gebruik van gemeentelokalen, uitgezonderd het
cultuurhuis Den Dries, goed te keuren:
a) Tarieven voor verenigingen
TARIEVEN LOKALEN GEMEENTE GINGELOM VOOR VERENIGINGEN - PER DAG - in euro
ERKENDE VERENIGINGEN
NIET ERKENDE VERENIGINGEN
Aard activiteit
basisbedrag
energieAard activiteit
basisbedrag
energietoeslag (1)
toeslag(1)
Vormende
5,00
12,50 Vormende
20,00
25,00
Lichamelijke opvoeding
6,00
12,50 Lichamelijke opvoeding
25,00
25,00
Maandelijkse vergadering
5,00
12,50 Maandelijkse vergadering
20,00
25,00
Feest-souper-vergadering
25,00
12,50 Feest-souper-vergadering
100,00
25,00
Winstgevende organisatie
50,00
25,00 Winstgevende organisatie
200,00
25,00
Tentoonstelling
25,00
12,50 Tentoonstelling
100,00
25,00

Niet-winstgevende activiteiten van het Rode Kruis, de Burgerlijke Bescherming en van de
muziekmaatschappijen zijn vrijgesteld van huur.

b) Tarieven voor particulieren
TARIEVEN LOKALEN GEMEENTE GINGELOM VOOR PARTICULIEREN - PER DAG - in euro
Aard activiteit
basisbedrag
Energietoeslag(1)
Feesten
150,00
25,00
Begrafenis
60,00
25,00
Receptie
60,00
25,00
Winstgevende
200,00
25,00
Tentoonstelling
100,00
25,00

(1) De energietoeslag wordt forfaitair toegepast bij verhuring in de periode van 1 oktober tot
en met 30 april.
Buiten de regelmatige gebruikers voor vormende activiteiten en lichamelijke opvoeding
dienen alle andere gebruikers, voor het innemen van de lokalen, steeds een waarborg van
25,00 euro te betalen.
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Tariefreglement voor de verhuur van het cultuurhuis “Den Dries”

De Raad besluit het tarief voor de verhuur van het cultuurhuis “Den Dries” te Montenaken als
volgt vast te leggen. Het voorgestelde tarief blijft ongewijzigd. Wel wordt besloten de
verrekening van de energie- en waterkosten te laten gebeuren op basis van het werkelijk
verbruik, gebaseerd op de tarieven gebruikt door de respectievelijke leveranciers.
ERKENDE VERENIGINGEN
Basistarief
Toeslag gebruik
(1)
keuken (1)
Feest (vb.ledenfeest,..)
100,00
25,00
Winstgevende activiteit
150,00
25,00
Tentoonstelling, culturele opvoering of vorming
50,00
25,00
Kuisen (3)
40,00
20,00
NIET ERKENDE VERENIGINGEN
Aard activiteit
Basistarief
Toeslag gebruik
(1)
keuken (1)
Feest (vb.ledenfeest,..)
150,00
50,00
Winstgevende activiteit
200,00
50,00
Tentoonstelling, culturele opvoering of vorming
50,00
50,00
Kuisen (3)
40,00
20,00
PARTICULIEREN VAN GINGELOM
Aard activiteit
Basistarief
Toeslag gebruik
(1)
keuken (1)
Aard activiteit

Toeslag energie en
water
(2)
(2)
(2)

Toeslag energie en
water
(2)
(2)
(2)

Toeslag energie en
water

Feest (vb.communiefeest, trouwfeest, buurtfeest...)
150,00
50,00
(2)
Winstgevende activiteit
200,00
50,00
(2)
Koffietafel begrafenis
80,00
25,00
(2)
Tentoonstelling, culturele opvoering of vorming
100,00
50,00
(2)
Kuisen (3)
40,00
20,00
VERENIGINGEN EN PARTICULIEREN VAN BUITEN GINGELOM
Aard activiteit
Basistarief
Toeslag gebruik
Toeslag energie en
(1)
keuken (1)
water
Feest (vb.ledenfeest,trouwfeest…)
250,00
50,00
(2)
Winstgevende activiteit
300,00
100,00
(2)
Koffietafel begrafenis
120,00
25,00
(2)
Tentoonstelling, culturele opvoering of vorming
150,00
50,00
(2)
Kuisen (3)
40,00
20,00
(1) Tarief vastgesteld per dag. Vanaf de tweede aansluitende dag wordt het basistarief en

het tarief voor het gebruik van de keuken verminderd met 25 %.
(2) De toeslag voor het verbruik van electriciteit, aardgas en water wordt verrekend op
basis van het werkelijk verbruik. De meterstanden worden door de sleutelhouder
genoteerd bij aanvang en einde van de activiteit en wordt verrekend na gebruik op
basis van de jaarlijks door het Schepencollege vastgestelde tarieven.
(3) Bij gebruik van de zaal voor repetities voorafgaand aan een culturele voorstelling
wordt enkel de kosten voor energie en waterverbruik doorverrekend.
(4) Bij gebruik gedurende meerdere aansluitende dagen gebeurt de kuis na het gebruik en
wordt slechts éénmaal aangerekend.
WAARBORG:
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€ 100 voor gebruikers van Gingelom
€ 200 voor gebruikers buiten Gingelom.
Tariefreglement voor de verhuring van tafels en stoelen

De Raad besluit vanaf heden het tarief voor de verhuur van de tafels en stoelen in de sporthal
als volgt vast te leggen :
Aantal stoelen
100
200
300
400
500

Aantal tafels
20
40
60
80
80

Prijs in euro
25,00
50,00
75,00
100,00
125,00

Particulieren en verenigingen kunnen de stoelen en tafels enkel binnen de sporthal huren.
Scholen gelegen op het grondgebied van de gemeente, het OCMW en de gemeentelijke
adviesraden bekomen de tafels en stoelen gratis.
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Tariefreglement voor de verhuring van het podium.

De Raad wordt voorgesteld om vanaf heden het tarief voor het gebruik van het gemeentelijk
podium als volgt vast te stellen :
- aan verenigingen lid van of erkend door een gemeentelijke adviesraad : 25,00 EUR
- aan verenigingen geen lid van of niet erkend door een gemeentelijke adviesraad en
particulieren : 50,00 EUR
- scholen gelegen op het grondgebied van de gemeente, het OCMW, de gemeentelijke
adviesraden, het Rode Kruis en de Burgerlijke Bescherming : Gratis
069

Tariefreglement voor de verkoop van toeristische folders en kaarten.

De Raad besluit om vanaf heden de tarieven voor de verkoop van toeristische folders en
kaarten vanaf heden vast te stellen als volgt :
- ansichtkaarten van Gingelom : 0,25 EUR per stuk.
Voor de aankoop door andere toeristische diensten of VVV’s : 0,37 EUR per stuk met de
verplichting ze te verkopen aan 0,50 EUR per stuk.

070

Tariefreglement voor de verkoop van muizenvergif en strooizout

De Raad besluit om vanaf heden het tarief voor de verkoop van muizenvergif en strooizout
vast te stellen op :
- € 1,00 voor een zakje van 25 gr muizenvergif
- € 3,00 voor een zak strooizout van 25 kg.
- € 6,00 voor een zak strooizout van 50 kg.
071

Tariefreglement op de visverloven

De Raad besluit om vanaf heden het tarief voor een visverlof als volgt vast te stellen :
- 2,50 EUR voor kinderen -10 jaar, inwoner van Gingelom
- 15,00 EUR vanaf 10 jaar, inwoner van Gingelom
- 25,00 EUR voor niet-inwoners van Gingelom
III.
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ONDERGESCHIKTE BESTUREN
OCMW
- meerjarig financieel beleidsplan 2007-2012
- exploitatiebudget 2007
- investeringsbudget 2007

Meerjarig financieel beleidsplan 2007-2012
Het meerjarig financieel beleidsplan, opgemaakt voor de dienstjaren 2007 t.e.m. 2012 wordt
door de raad goedgekeurd.
Er werd jaarlijks een algemene verhoging van 1,5 % toegepast.
Hierna volgen dan ook de aangepaste resultaten van de boekjaren in het meerjarenplan :
- dienstjaar 2005
: - 458.078,39 (rekening)
- dienstjaar 2006
: - 497.152,00 (budget)
- dienstjaar 2007
: - 499.397,00
- dienstjaar 2008
: - 506.887,96
- dienstjaar 2009
: - 514.491,27
- dienstjaar 2010
: - 522.208,64
- dienstjaar 2011
: - 530.041,77
- dienstjaar 2012
: - 537.992,40
De bedragen voor de dienstjaren 2007 tem. 2012 zijn gelijk aan het bedrag van de
gemeentelijke bijdrage voor het desbetreffende dienstjaar.
Exploitatiebudget 2007
Het exploitatiebudget van het OCMW voor het dienstjaar 2007 wordt door de Raad
goedgekeurd.
Samenvatting van het exploitatiebudget :
Activiteitencentrum

Uitgaven

Inkomsten

Verschil

01 Administratie

231.510,00

183.663,00

47.847,00

02 Sociale dienst

557.315,00

317.110,00

240.205,00

03 Vreemdelingen

340.490,00

324.130,00

16.360,00

04 Thuiszorg

378.720,00

207.290,00

171.430,00

05 Residientiële zorg

23.400,00

5.100,00

18.300,00

06 Activ. Senioren

55.500,00

0,00

55.500,00

07 Gezinszorg

364.880,00

377.525,00

-12.645,00

08 Dienstencheques

465.650,00

503.250,00

-37.600,00

2.417.465,00

1.918.068,00

499.397,00

Rekening 2005

-

0,00

TOTAAL

499.397,00

Het saldo van de gemeentelijke bijdrage van de rekening 2005 zijnde € 43.866,29 wordt niet
in mindering gebracht daar het in 2006 aangewend werd om de uitgaven van een
budgetwijziging te financieren.
Gemeentelijke bijdrage 2007
Het saldo van de gemeentelijke bijdrage van de rekening 2005 zijnde € 43.866,29 wordt niet
in mindering gebracht daar het in 2006 aangewend werd om de uitgaven van een
budgetwijziging te financieren.
De gemeentelijke bijdrage voor 2007 bedraagt dan ook € 499.397,00.
Meerjarenplan 2007-2012 van de investeringen
Deel 1 Investeringen
In het meerjarenplan van de investeringen werden enkel projecten opgenomen in het
dienstjaar 2007 voor een totaal bedrag van € 9.500,00.
Deel 2 Desinvesteringen
In het meerjarenplan werden desinvesteringen voor het totaal bedrag van € 140.000
opgenomen. Het betreft de verkoop van landbouwgrond.
Investeringsprojecten 2007
Voor 2007 werden de volgende investeringsprojecten ingeschreven :
- Informatica-uitrusting
: € 5.000,00
- Gebouwen
: € 4.500,00
Totaal
: € 9.500,00.
Deze projecten zullen gefinancierd worden met eigen middelen.
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Vaststelling politiedotatie - begroting 2007.

De politiebegroting van 2007 werd vastgesteld door de Politieraad van de politiezone
Gingelom-Nieuwerkerken-Sint-Truiden in de vergadering van 13 december 2006.
De gemeentelijke toelage wordt vastgesteld op 528.661 EUR.
IV.
074

OPENBARE WERKEN
Verbeteringswerken Brugstraat
- principiële beslissing
- opmaak bestek en plannen

De Raad besluit goedkeuring te verlenen voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan het
deel van het wegdek in straatstenen van de Brugstraat.
Zo zal een alternatief gezocht worden voor de verzakte straatstenen in het wegdek.
Deze werken worden geraamd op 20.000 euro.
Tevens besluit de Raad om aan het college toestemming te verlenen om een ontwerper aan te
stellen.
De nodige kredieten worden voorzien in de buitengewone begroting 2007.
V.
075

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Aankopen toestellen en materialen in buitengewone dienst:
- vaststellen voorwaarden en wijze van gunning.

De Raad besluit goedkeuring te verlenen tot aankoop van onderstaande toestellen en
materialen middels onderhandelingsprocedure ten laste van de buitengewone begroting 2007:

Voorwerp

Art. Begroting

Materialen voor renovatie gemeentehuis:
- Vloertegels
Materialen voor renovatie gemeentehuis:
- vouwgordijnen voor burelen gemeentehuis
Materialen voor renovatie gemeentehuis:
- verlichting en electro
Mobiel gasverwarmingstoestel
Fax- en telefoontoestel voor technische dienst
Aankoop GSM’s + toebehoren
Hogedrukreiniger
Afdeknet voor containers
Wachthuisjes autobushaltes (max.3)

104/724/60

Materialen keuken school Jeuk:
- inox werktafel en muurrek
Brandblusapparaten
Turnmateriaal sporthal
Meubilair bibliotheek:
- foldermolen
Afdak inkom containerpark
Overdekking stapelplaats KGA
Aankoop rekken magazijn TD
Aankoop afscheidingswanden magazijnruimte
Aankoop materialen opbergkasten werktuigen TD
Aankoop verkeersborden en toebehoren
Aankoop nadars en verkeersbakens

Geraamde Krediet
kostprijs (1) begroting
500
10.000
5.500
3.000

104/744/51
421/744/51

2.000
14.000

422/731/53

250
600
1.500
600
250
2.600

722/744/51

1.000

5.000

722/744/51
764/744/51
767/741/51

5.500
2.400
800

7.000
3.000
1.000

876/724/53

4.500
3.000
5.500
3.000
5.500
5.500

7 500

421/741/51

421/741/52

3.150

18 000

10 000

3.000
(1) exclusief BTW

076

Aanpassing elektriciteitscontract Luminus op 01/07/2007

In 2003 participeerde de gemeente in de aanbesteding van het provinciebestuur voor het
leveren van electrische stroom. De opdracht werd destijds gegund aan Luminus.
Ingevolge de prijsstijgingen werd het bestaande contract opgezegd door Luminus per
01/07/2007.
Onder toezicht van dezelfde Provinciale stuurgroep die het bestaande contract heeft
onderhandeld, met juridisch advies van het onafhankelijke advocatenkantoor MONARD –
d’HULST en met een gemotiveerd financieel advies van INTERELECTRA, is er een nieuw
voorstel tot prijsaanpassing goedgekeurd in de zitting van de provincieraad van 20 december
2006.
De Raad gaat akkoord om op het aanbod van Luminus als voorgesteld door de Provinciale
diensten in te gaan.
VI.
077

RUIMTELIJKE ORDENING & HUISVESTING
Samenstelling Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

In uitvoering van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening Artikel 9, §4 is de gemeenteraad gehouden een nieuwe Gemeentelijke Commissie
voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) samen te stellen na de installatie van de nieuwe
gemeenteraad. Gemeenten met minder dan 10.000 inwoners kunnen een gemotiveerde
aanvraag indienen tot vrijstelling van oprichting.
Deze commissie moet advies uitbrengen over het gemeentelijk beleid inzake ruimtelijke
ordening. Ze zal in eerste instantie nog een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming van
de gemeentelijke ruimtelijke structuur- en uitvoeringsplannen.

In het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van de nadere regels
voor de samenstelling van de GECORO blijkt dat de GECORO in onze gemeente dient te
bestaan uit min. 7 en max. 9 leden, waarvan één vierde deskundig moeten zijn inzake
ruimtelijke ordening en dat minimaal 3 maatschappelijke geledingen moeten
vertegenwoordigd zijn.
De Raad besluit de samenstelling van de GECORO als bepaald bij besluit van de
gemeenteraad in zitting van 24 april 2001 te handhaven en derhalve de GECORO samen te
stellen uit zeven mandaten met volgende verdeling:
• Deskundigen: 2 mandaten
• Maatschappelijke geledingen:
- werknemers: 2 mandaten
- landbouw: 1 mandaat
- middenstand: 1 mandaat
- milieu & natuur: 1 mandaat
078

Gemeentelijk reglement voor het toekennen van een verbeterings- en/of
aanpassingspremie voor woningen
- wijziging nr.3

De Raad besluit de bedragen van de voornoemde premies vanaf 1 januari 2007 als volgt vast
te stellen :
Voor de verbeteringspremie
- 375,00 euro voor het vernieuwen van de dakbedekking van het woongedeelte
- 140,00 euro per gevel, met een maximum van 280,00 euro voor het vernieuwen van
buitenramen en buitendeuren
- 140,00 euro voor het installeren van een badkamer
- 90,00 euro voor het installeren van een WC met spoeling
- 90,00 euro voor het vernieuwen van de elektrische installatie, verhoogd tot
230,00 euro indien de vernieuwing betrekking heeft op de volledige
elektrische installatie en een keuringsattest van een erkend controleorganisme bij de betrokken factuur wordt gevoegd.
Voor de verbouwingspremie om overbevolking tegen te gaan
50% van het bedrag van de voorgelegde facturen, BTW inbegrepen, afgerond tot op het lagere
duizendtal, met een maximum van 460,00 euro.
Voor de aanpassingspremie
50% van het bedrag van de voorgelegde facturen, BTW inbegrepen, afgerond tot op het lagere
duizendtal, met een maximum premiebedrag van 620,00 euro.
079

Reglement betreffende de toekenning van premies ter aanmoediging van de
beveiliging van woningen tegen inbraak

De Raad besluit deze premie met ingang van 1 januari 2007 vast te stellen op 50% van de
aankoop- en/of installatiekosten van technopreventieve beveiligingsmaatregelen met een
maximum van € 75,00 per woning.
VII.
080

MILIEU

Samenstelling gemeentelijke milieuraad.

De gemeentelijke milieuraad dient opnieuw samengesteld te worden.
De milieuraad zal om advies worden gevraagd over aangelegenheden die te maken hebben
met het gemeentelijk en intergemeentelijk beleid inzake leefmilieu, natuur en duurzame
ontwikkeling. Daarnaast heeft de raad het recht om op eigen initiatief over alle
beleidsdossiers, waarvan zij vindt dat er milieu- en/of natuurbelangen in het geding zijn,
advies uit te brengen aan de gemeenteraad of het College van burgemeester en schepenen.

De milieuraad wordt in ieder geval om advies gevraagd:
1°

bij het opstellen van een ontwerp van milieubeleidsplan en milieujaarprogramma;

2°
over de gemeentelijke begroting en begrotingswijzigingen voor milieu, voor zover dit
niet al is vergezeld van een milieujaarprogramma waarover de milieuraad advies gaf.
Onder gemeentelijk milieu- en natuurbeleid wordt verstaan:
- alle aspecten met betrekking tot het voorkomen, het aanwijzen en het bestrijden van
milieuhinder en milieuverontreiniging die op het grondgebied van de gemeente
voorkomen en tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren;
- Alle aspecten met betrekking tot het behoud en de bescherming van de natuur op het
grondgebied van de gemeente, voor zover die aspecten tot de gemeentelijke bevoegdheid
behoren;
- Alle aspecten m.b.t. duurzame ontwikkeling, zoals o.a. bepaald in de
Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest;
- Het informeren en sensibiliseren van de bevolking over de hoger vermelde aspecten.
De Raad besluit de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur samen te stellen met
vertegenwoordigers uit de volgende geledingen met maximum:
- 1/3de vertegenwoordigers van de milieu en/of natuurverenigingen die actief zijn op het
grondgebied van de gemeente
- 3 vertegenwoordigers van de landbouwsector
- 2 vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen
- 2 vertegenwoordigers van de socio-culturele vormingsorganisaties
Deze vertegenwoordigers zijn stemgerechtigd
De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur bevat maximum 2 geïnteresseerde
inwoners van de gemeente. Deze zijn stemgerechtigd.
De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur bestaat uit minimum 10 en maximum 12
stemgerechtigde leden.
De schepen van leefmilieu en de gemeentelijke milieuambtenaar/duurzaamheidsambtenaar
zijn lid van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, zonder stemrecht.
081

Gemeentelijk subsidiereglement voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen

De Raad besluit om de subsidie voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen :
zonneboiler, fotovoltaïsche systemen, warmtepomp en warmtepompboiler, als volgt vast te
leggen :
15% van de totale kostprijs (incl.BTW) van de installatie. Het maximaal uitgekeerde bedrag
bedraagt € 375,00. De subsidie is cumuleerbaar met andere toelagen op voorwaarde dat het
totale bedrag van de bekomen subsidies de 100% van de totale prijs niet overschrijdt.
VIII. PATRIMONIUM & TOERISME
082

Aankoop grond voor aanleg wandelpad in wandelgebied Cicindria:
- goedkeuring innemingsplan.

Teneinde de aanleg van een wandelpad ter realisatie van het wandelgebied ‘Cicindria’
mogelijk te maken dient voor de realisatie van lus 1 te Klein-Jeuk een grondverwerving
gerealiseerd te worden voor een totale oppervlakte van 21 are 49 ca.
De Raad besluit het door beëdigd landmeter André Iven opgemaakt opmetingsplan met
aanduiding van de drie noodzakelijke innemingen goed te keuren.
Tevens wordt voorgesteld het Aankoopcomité opdracht te geven tot minnelijke verwerving
van deze gronden voor de gemeente.
De nodige kredieten voor deze uitgave zijn voorzien in de buitengewone begroting 2007
onder artikel 421/711/58.

083

Afsluiten huurovereenkomsten voor aanleg wandelpad in wandelgebied Cicindria.

Voor de realisatie van het wandelgebied ‘Cicindria’ is het, naast het verwerven van een strook
grond als hiervoor reeds aangehaald, noodzakelijk huurovereenkomsten met eigenaars af te
sluiten teneinde de doorgang op diens percelen mogelijk te maken.
De Raad besluit de huurvergoeding voor deze overeenkomsten vast te leggen op 0,10 EUR/m²
en de inhoud van de modelovereenkomst goed te keuren. Tevens wordt beslist het
Schepencollege te machtigen de individuele huurovereenkomsten op basis van voornoemde
voorwaarden met de betrokkenen af te sluiten.
IX.
084

MIDDENSTAND & LANDBOUW
Samenstelling Lokale Economische Adviesraad (LEA)

Met het oog op de oprichting van een Lokale Economische Adviesraad (LEA) besluit de Raad
over te gaan tot het bepalen van de statuten en het oprichtingsbesluit te treffen.
Het oprichten van een Lokale Economische Adviesraad is niet bij decreet vastgelegd.
De Lokale Economische Adviesraad heeft tot doel de ondernemers-middenstanders en
verenigingen op een georganiseerde wijze te raadplegen, het gemeentebestuur adviezen te
geven in alle aangelegenheden die te maken hebben met de lokale economie en het
middenstandsbeleid (zowel op eigen initiatief als op verzoek van het gemeentebestuur).
De Raad besluit de LEA als volgt samen te stellen:
7 stemgerechtigde leden:
 1 afgevaardigde uit de KMO-zone
 1 zelfstandige
 1 middenstander /handelaar
 1 afgevaardigde organisaties UNIZO / VOKA / …
 1 afgevaardigde landbouwraad
 1 afgevaardigde uit de toeristische sector
 1 afgevaardigde PWA / VDAB
De niet-stemgerechtigde leden :
- de schepen bevoegd voor lokale economie
- de gemeentelijk ambtenaar bevoegd voor middenstand
- deskundigen die tijdelijk op verzoek van de LEA kunnen toegevoegd worden in het
kader van bepaalde taken en opdrachten.
In het kader van art. 120bis van de Nieuwe Gemeentewet zal ernaar worden gestreefd dat
maximum één derde van de leden van de LEA van hetzelfde geslacht zijn.
Er zijn stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. De stemgerechtigde leden moeten in
Gingelom wonen of hun bedrijfszetel dient gevestigd te zijn in Gingelom. De leden bekleden
geen gemeentemandaat, met uitzondering van de schepen, die de facto lid is en het
schepencollege vertegenwoordigt.
De definitieve lijst van de stemgerechtigde leden van de LEA wordt op basis van de
ingediende kandidaturen door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld, alsook
gebeurlijke wijzigingen hiervan.
085

Oprichting landbouwadviesraad

De raad besluit om in te stemmen met de oprichting van een gemeentelijke
landbouwadviesraad en de statuten van deze landbouwraad goed te keuren.
Aangezien Gingelom een landelijke gemeente is, die nog heel wat landbouwactiviteiten telt,
kan de gemeentelijke landbouwadviesraad een belangrijke rol vervullen met betrekking tot het
gemeentelijk beleid inzake landbouw in Gingelom.

In de statuten van de landbouwraad worden de doelstellingen en bevoegdheden, de
samenstelling en de werking van de landbouwraad omschreven.
Zo heeft de landbouwraad tot doel het gemeentebestuur van Gingelom te adviseren of
voorstellen te formuleren over het gemeentelijk landbouwbeleid.
Bij de samenstelling van de landbouwraad wordt rekening gehouden met een
vertegenwoordiging (maximaal 11 stemgerechtigde leden) van de verschillende aspecten van
de landbouwsector in Gingelom, zijnde akkerbouw, tuinbouw, fruitteelt, veeteelt en de
vakorganisaties, met een minimale 1/3 vertegenwoordiging van elk van beide geslachten.
Daarnaast wordt er ook een afgevaardiging van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en
natuur voorzien evenals een aantal niet-stemgerechtigde leden :
o de schepen bevoegd voor landbouw
o een gemeenteambtenaar bevoegd voor landbouw
o deskundigen die tijdelijk op verzoek van de landbouwraad kunnen toegevoegd
worden in het kader van bepaalde taken en opdrachten.
De definitieve lijst van de stemgerechtigde leden van de landbouwraad wordt op basis van de
ingediende kandidaturen door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld.
X.
086

POLITIE
Aanvullend politiereglement op het wegverkeer: invoeren beperkt
éénrichtingsverkeer in de Lagestraat te Vorsen.

De Raad treft een politieverordening teneinde een beperkt éénrichtingsverkeer mogelijk te
maken in de Lagestraat. Het betreft het gedeelte van de Lagestraat dat gelegen is tussen de
aansluiting met Hoogstraat tot aan het kruispunt met de Lagestraat en dit in de richting van de
Lagestraat.
XI.
087

ALLELRLEI
Drankautomaat op stoep Steenweg 140.

Op verzoek van raadslid Firmin Kempeneers volgens artikel 22 van het Gemeentedecreet –
wordt dit punt op de dagorde geplaatst.
Toelichting:
‘Drankautomaat aan huisnummer 140 n.l. ‘de nachtwinkel’ belemmert de normale doorgang
van de stoep. Deze zou enkele meters verder in de Steenstraat kunnen opgesteld worden, en
verdere klachten kunnen vermeden worden’.
Aangezien de desbetreffende drankautomaat inmiddels verwijderd werd wordt dit punt
afgevoerd.
088

Aanbrengen straatnaamborden.

Op verzoek van raadslid Firmin Kempeneers – artikel 22 van het Gemeentedecreet – wordt dit
punt op de dagorde geplaatst.
Toelichting:
‘Aanbrengen straatnaamborden op lange straten telkens er een zijweg op aansluit’.
Aangezien deze borden opgenomen zijn in een lopende bestelling wordt dit punt afgevoerd.

089

Plaatsen aanplakkiosken of -borden.

Op verzoek van raadslid Firmin Kempeneers – artikel 22 van het Gemeentedecreet – wordt dit
punt op de dagorde geplaatst.
Toelichting:
‘Voorstel om in alle deelgemeenten een aanplakkiosk of aanplakborden te plaatsen waar
affiches van allerhande activiteiten, sport cultuur enz. kunnen aangeplakt worden’.
Gezien deze intentie opgenomen is onder het in punt1 goedgekeurd beleidsprogramma wordt
dat punt afgevoerd.

Charly Moyaerts
Voorzitter gemeenteraad

