BEKNOPTE TOLEICHTING VAN DE GEMEENTERAAD
DD. 09 NOVEMBER 2010

DAGORDE
I. ALGEMEEN BELEID & COORDINATIE
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Interelectra : voorstel tot statutenwijziging.

Naar aanleiding van de partiële splitsing van Interelectra in 2005 waarbij de
elektriciteitsnetten werden overgedragen naar Inter-energa, de teledistributienetten naar Intermedia en de rioleringsnetwerken naar Inter-aqua, werd tevens gesleuteld aan het tot dan toe
gehanteerde winstverdelingsmechanisme.
Daar blijkt dat het winstverdelingsmechanisme dat vanaf 2005 in voege is als (ongewild)
gevolg heeft dat het aandeel uit de winst van Interelectra dat toekomt aan de provincie fors is
toegenomen ten nadele van de groep gemeenten heeft de voorliggende statutenwijziging voor
doel om het aandeel voor de provincie te ‘bevriezen’ op het huidige niveau met mogelijkheid
van een vorm van indexatie en om het saldo-dividend uitsluitend aan de gemeentelijke
deelnemers te laten toekomen.
Van de gelegenheid gebruik makend worden nog twee wijzigingen doorgevoerd aan de
statuten, namelijk:
- aanpassing van de fractie-waarde van de verschillende aandelen;
- invoering van de clausule van de referte-index.
De raad gaat akkoord met het voorstel tot statutenwijziging.
002

Interelectra: buitengewone algemene vergadering van maandag 29 november 2010.

Op de agenda van de voornoemde buitengewone algemene vergadering staan volgende punten
ingeschreven:
1. Begroting 2011: te ontwikkelen activiteiten en strategie.
2. Statutenwijziging.
3. Toetreding nieuwe deelnemer.
4. 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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Inter-Media : voorstel tot statutenwijziging.

In oktober 2008 werd ten gevolge van de zogenaamde Telenet-deal, het klantenbestand van
Inter-media aan Telenet overgedragen en behield Inter-media een vorm van naakte eigendom
op het KTV-netwerk. Vanaf die datum werd de exploitatie op de netwerken door Telenet

overgenomen en werden en geen bijkomende klantencontracten met Inter-media afgesloten
noch werden er contractopzeggingen lastens Inter-media genoteerd.
Vandaar dat het winstverdelingsmechanisne, waarin de evolutie van het aantal klanten in het
saldo-dividend relevant was, moet worden gewijzigd om tot een stabiel en correct
winstverdelingsmechanisme te komen.
De raad keurt de aanpassing van het artikel 40 van de statuten van Inter-media goed.
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Inter-Media: buitengewone algemene vergadering van dinsdag 7 december 2010.

Op de agenda van de voornoemde buitengewone algemene vergadering staan volgende punten
ingeschreven:
1. Begroting 2011: te ontwikkelen activiteiten en strategie.
2. Toetreding nieuwe deelnemers voor Infra-X-net.
3. 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
raadslid Omer Bovy als plaatsvervangend volmachtdrager.
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Inter-Energa : voorstel tot statutenwijziging.

De raad keurt de statutenwijziging van Inter-energa goed houdende:
- Uitbreiding maatschappelijk doel voor ESCO-services, namelijk een tegen kostprijs
aanbieden van ondersteuning van de gemeente bij de planning en implementatie van het
lokale rationeel energieverbruik
- Uitschakelen van de invloed van de indexering op het winstverdelingsmechanisme. Hierdoor
wordt voorkomen dat de dividendenstroom naar de Provincie zou toenemen ten koste van de
dividenden aan de gemeenten.
- Begrip werkmaatschappij Corporate Governance: met de officiële erkenning van Interelectra
en Infrax als werkmaatschappij voor onder meer Inter-energa, dringt zich een teksttuele
aanpassing op in de bepalingen die betrekking hebben op het Corporate Governance Comité.
006

Inter-Energa: buitengewone algemene vergadering van dinsdag 14 december 2010.

Op de agenda van de voornoemde buitengewone algemene vergadering staan volgende punten
ingeschreven:
1. Begroting 2011: te ontwikkelen activiteiten en strategie.
2. Statutenwijziging.
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 raadslid Scheepers Ingrid als plaatsvervangend volmachtdrager.
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Inter-Aqua: buitengewone algemene vergadering van dinsdag 16 november 2010.

Op de agenda van de voornoemde buitengewone algemene vergadering staan volgende
punten ingeschreven:
1. Begroting 2011: 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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Limburg.net : voorstel tot statutenwijziging

Op het ogenblik van de fusie van de drie voormalige intercommunales (op 31/12/2005) werd
in de statuten voorzien dat in de voormalige regio’s nog werd afgerekend zoals bepaald in de
oorspronkelijke statuten (art.13).
Het betrof hier een overgangsmaatregel die afloopt op 31/12/2010. Vanaf 2011 dient op een
uniforme manier afgerekend te worden binnen heel Limburg.net waarvoor zich een
statutenwijziging opdringt.
Belangrijk hierin is dat de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage zal bestaan uit een vast gedeelte
(bijdrage in de algemene kosten van Limburg.net) en een variabel gedeelte om verschillen in
de dienstverlening op te vangen.
Tevens voorziet art.7 van de statuten dat vanaf het boekjaar 2011 de bestaande zes
categorieën van aandelen worden gereduceerd tot drie categorieën.
Tenslotte wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal kleine, voornamelijk
tekstuele wijzigingen door te voeren.
De raad gaat akkoord met het voorstel tot statutenwijziging.
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Limburg.net : gewone algemene vergadering van woensdag 15 december 2010.

Op de agenda van de gewone algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Welkom door de voorzitter.
2. Aanduiding secretaris en stemopnemers.
3. Begroting 2011, te ontwikkelen activiteiten en strategie.
4. Ontslag en benoeming van bestuurder(s)
5. 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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Limburg.net : buitengewone algemene vergadering van woensdag 15 december
2010.

Op de agenda van de buitengewone algemene vergadering staan volgende punten
ingeschreven:
1. Welkom door de voorzitter.
2. Aanduiding secretaris en stemopnemers.
3. Statutenwijziging
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 10 december 2010.

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 2011.
3. Goedkeuring van de begroting over het boekjaar 2011.
4. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité.
5. 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 raadslid Omer Bovy aan als volmachtdrager.
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IGL: algemene vergadering van vrijdag 17 december 2010.

Op de agenda van de algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Statutaire ambtsbeëindigingen en benoemingen van bestuurders: goedkeuring.
2. Financieel rapport over het eerste semester 2010: goedkeuring.
a. Financiële bewegingen januari - juni.
b. Balans, resultaat en saldo per 30 juni 2010.
3. Ontwerpbegroting 2011: goedkeuring.
4. AZERTIE, initiatief naar de deelnemers voor personen met een arbeidshandicap:
informatief.
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
raadslid Ingrid Scheepers als plaatsvervangend volmachtdrager.
II. FINANCIEN
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Belasting op de afgifte van administratieve stukken
- wijziging

In de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is ingeschreven dat vanaf 1 december 2010 voor
bepaalde stedenbouwkundige werken een meldingsplicht van kracht is.
Voor werken die onderworpen zijn aan deze meldingsplicht moet een dossier zoals voorheen
worden ingediend. Het College dient akte te nemen van deze melding en deze beslissing over
te maken aan de aanvrager. Deze procedure is vergelijkbaar met de melding klasse 3 uit de
milieuwetgeving.
De raad gaat akkoord om voor deze meldingsplichtige werken een dossierkost van 10 Euro te
vragen (overeenkomstig de meldingen klasse 3 milieu en de huidige eenvoudige
dossiersamenstelling voor stedenbouwkundige vergunningen).
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Kerkfabriek Sint Pieter Gingelom
- jaarrekening 2008

Op 4 oktober 2010 ontvingen wij de jaarrekening voor het dienstjaar 2008 van de kerkfabriek
Sint Pieter te Gingelom..
Deze rekening met de nodige bijlagen wordt gunstig geadviseerd
De rekening sluit met de volgende resultaten :
- exploitatieresultaat : € 11.303,43
- investeringsresultaat : € - 4.348,44
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Kerkfabriek Sint Pieter Gingelom
- jaarrekening 2009

Op 4 oktober 2010 ontvingen wij de jaarrekening voor het dienstjaar 2009 van de kerkfabriek
Sint Pieter te Gingelom..
Deze rekening met de nodige bijlagen wordt gunstig geadviseerd.
De rekening sluit met de volgende resultaten :
- exploitatieresultaat : € 10.613,72
- investeringsresultaat : € - 3.748,44
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Kerkfabriek Sint Pieter Gingelom
- budget 2010

Op 4 oktober 2010 ontvingen wij het budget van de kerkfabriek Sint Pieter te Gingelom voor
het dienstjaar 2010.
In dit budget wordt een gemeentelijke toelage van € 11.434,94 voorzien.
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.
Voor de overige kerkfabrieken werd een totale toelage van € 105.692,00 voorzien in de
gemeentebegroting 2010. Verhoogd met de toelage voor de kerkfabriek Gingelom bedraagt de
totale toelage € 117.127,00, dus lager dan het afgesproken plafond.
Het nodige krediet wordt bij begrotingswijziging voorzien.
Gezien de toelichting bij het budget van de kerkfabriek Sint-Pieter keurt de raad dit budget
goed.
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Budgetwijziging 2010 : Gewone dienst nr. 4
Buitengewone dienst nr. 5

De budgetwijziging van de gewone dienst nr.4 en van de buitengewone dienst nr.5 worden
door de raad goedgekeurd met volgend resultaat :
TABEL I – Samenvattingstabel budgetwijziging nr.4 van de gewone dienst

Alg.resultaat
begrotingsrekening 2008
Definitief resultaat
begrotingsrekening 2009
Definitief alg. resultaat
begrotingsrekening 2009

Volgens de
Verhoging Verlaging Na de
oorspronkelijke
+
voorgestelde
begroting
wijziging
990.039,16
0
0
900.039,16
-154.108,24
835.930,92

0

0

-154.108,24
835.930,92

Budgetwijziging 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

9.529.505

186.183

60.711

9.654.977

10.001.631

152.487

223.596

9.930.522

7.673
0

7.910
0

0
0

15.583
0

350.000
-829.799

10.000
15.786

0
-162.885

360.000
-651.128
184.802,92

TABEL I – Samenvattingstabel budgetwijziging nr. 5 van de buitengewone dienst

Alg.resultaat
begrotingsrekening 2008
Definitief resultaat
begrotingsrekening 2009
Definitief alg. resultaat
begrotingsrekening 2009

Volgens de
Verhoging Verlaging Na de
oorspronkelijke
+
voorgestelde
begroting
wijziging
973.611,36
0
0
973.611,36
86.114,43

0

0

86.114,43

1.059.725,79

0

0

1.059.725,79

3.880.236

7.500 1.115.163

2.772.573

4.931.363

15.470 1.704.164

3.242.669

Budgetwijziging 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

0
7.360

0
0
10.000

0
0

0
7.360
10.000

0
-1.058.487

0
2030

0
-589.001

0
-467.456
592.269,79
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Kerkfabriek Sint Pieter Boekhout
- budget 2011

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 € 141.204,00.
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 dat de gevraagde exploitatietoelage €
139.042,05 bedraagt voor de 10 kerkfabrieken.
Het budget voor het dienstjaar 2010 van de kerkfabriek Sint - Pieter te Boekhout omvat :
Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Saldo vorige jaren

22.187,00

4.522,75

- 17.664,25

3.727,69

Gemeentelijke
toelage 2011
€ 13.936,56

Er worden geen investeringen voorzien.
Gezien de toelichting bij het budget van de kerkfabriek Sint-Pieter keurt de raad dit budget
goed.
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Kerkfabriek Sint Pieter Borlo
- budget 2011

Het budget voor het dienstjaar 2011 van de kerkfabriek Sint - Pieter te Borlo omvat :
Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Saldo vorige jaren

22.572,00

8.732,00

‐13.840,00

519,82

Gemeentelijke
toelage 2011
€ 13.320,18

Er zijn geen investeringen voorzien.
Gezien de toelichting bij het budget van de kerkfabriek Sint-Pieter keurt de raad dit budget
goed.
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Kerkfabriek Sint Trudo Buvingen-Muizen
- budget 2011

Het budget voor het dienstjaar 2011 van de kerkfabriek Sint - Trudo te Buvingen-Muizen
omvat :
Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Saldo vorige jaren

25.613,00

12.015,00

‐13.598,00

71,82

Gemeentelijke
toelage 2011
€ 13.526,18

Als investering werd de renovatie van de kerk opgenomen voor de som van € 115.539,00.
Dit werk zal gefinancierd worden als volgt :
- Toelagen
: € 34.661,00
- Lening
: € 65.050,00 (via de gemeente)
- Eigen middelen : € 15.828,00

Gezien de toelichting bij het budget van de kerkfabriek Sint-Trudo keurt de raad dit budget
goed.
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Kerkfabriek Sint Pieter Gingelom
- budget 2011

Het budget voor het dienstjaar 2011 van de kerkfabriek Sint - Pieter te Gingelom omvat :
Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Saldo vorige jaren

29.693,00

9.170,00

‐20.523,00

7.928,66

Gemeentelijke
toelage 2011
12.594,34

Als investering werd de renovatie van de dekenij opgenomen voor de som van € 154.578,00 +
€ 3.748,44 (ereloon betaald in 2010) = 158.326,44.
Dit werk zal gefinancierd worden als volgt :
- Toelagen
: € 47.571,00
- Lening
: € 111.000,00 (via de gemeente)
Gezien de toelichting bij het budget van de kerkfabriek Sint-Pieter keurt de raad dit budget
goed.
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Kerkfabriek Sint Saturninus Mielen
- budget 2011

Het budget voor het dienstjaar 2011 van de kerkfabriek Sint - Saturninus te Mielen omvat :
Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Saldo vorige jaren

37.578,00

12.844,00

‐24.734,00

2.186,49

Gemeentelijke
toelage 2011
22.547,51

Als investering werd de renovatie van de parochiezaal opgenomen voor de som van
€ 66.000,00.
Dit werk zal gefinancierd worden als volgt :
- Lening
: € 66.000,00 (via de gemeente)
Gezien de toelichting bij het budget van de kerkfabriek Sint-Saturninus keurt de raad dit
budget goed.
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Kerkfabriek Sint Martinus Montenaken
- budget 2011

Het budget voor het dienstjaar 2011 van de kerkfabriek Sint – Martinus te Montenaken omvat
:
Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Saldo vorige jaren

22.906,00

11.523,00

‐11.383,00

2.274,81

Er zijn geen investeringen voorzien.

Gemeentelijke
toelage 2011
9.108,19

Gezien de toelichting bij het budget van de kerkfabriek Sint-Martinus keurt de raad dit budget
goed.
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Kerkfabriek Sint Sabastianus Niel
- budget 2011

Het budget voor het dienstjaar 2011 van de kerkfabriek Sint – Sebastianus te Niel omvat :
Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Saldo vorige jaren

18.280,00

4.796,15

‐13.484,30

3.809,03

Gemeentelijke
toelage 2011
€ 9.675,27

Er zijn geen investeringen voorzien.
Gezien de toelichting bij het budget van de kerkfabriek Sint-Sebastianus keurt de raad dan dit
budget goed.
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Kerkfabriek Heilig Kruis Vorsen
- budget 2011

Het budget voor het dienstjaar 2011 van de kerkfabriek Heilig Kruis te Vorsen omvat :
Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Saldo vorige jaren

14.153,00

7.916,60

‐6.236,40

9.126,81

Gemeentelijke
toelage 2011
€ 0,00

Er zijn geen investeringen voorzien.
Gezien de toelichting bij het budget van de kerkfabriek Heilig Kruis keurt de raad dit budget
goed.
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Kerkfabriek Sint Maria Magdalena Kortijs
- budget 2011

Het budget voor het dienstjaar 2011 van de kerkfabriek Sint Maria Magdalena te Kortijs
omvat :
Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Saldo vorige jaren

26.950,72

3.977,00

‐ 22.973,72

7.819,27

Gemeentelijke
toelage 2011
€ 15.154,45

Er zijn geen investeringen voorzien.
Gezien de toelichting bij het budget van de kerkfabriek Sint Marie Magdalena keurt de raad
dit budget goed.
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Kerkfabriek Sint Joris Jeuk
- budget 2011

Het budget voor het dienstjaar 2011 van de kerkfabriek Sint – Joris te Jeuk omvat :
Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Saldo vorige jaren

58.862,78

20.280,00

‐ 38.582,78

9.403,41

Gemeentelijke
toelage 2011
€ 29.179,37

Er zijn geen investeringen voorzien.
Gezien de toelichting bij het budget van de kerkfabriek Sint-Joris keurt de raad dit budget
goed.

Charly Moyaerts
Voorzitter gemeenteraad

