BEKNOPTE TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD
DD. 24 APRIL 2007

DAGORDE
I.

ALGEMEEN BESTUUR

001
Inplanting van een windpark Landen - Gingelom langsheen traject van E40
De raad neemt kennis van de stand van zaken betreffende het dossier van de inplanting van
windturbines langsheen de E40.
002
Inter-Media: algemene vergadering van dinsdag 8 mei 2007.
Op de agenda van de gewone algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Verslag van de raad van bestuur van de algemene vergadering.
2. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering.
3. Balans en resultatenrekening boekjaar 2006.
4. Kwijting aan bestuurders en commissaris.
5. Statutaire benoemingen.
6. Evaluatierapport periode 2004-2006.
7. Vaststelling presentiegeld.
De raad gaat akkoord met de inhoud van deze dagorde en duidt raadslid Hubar Elke aan als
volmachtdrager en schepen Omer Bovy als plaatsvervangend volmachtdrager.
003
Inter-Aqua: algemene vergadering van dinsdag 22 mei 2007.
Op de agenda van de gewone algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Verslag van de raad van bestuur van de algemene vergadering.
2. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering.
3. Balans en resultatenrekening boekjaar 2006.
4. Kwijting aan bestuurders en commissaris.
5. Statutaire benoemingen.
6. Evaluatierapport periode 2001-2006.
7. Vaststelling presentiegeld.
De raad gaat akkoord met de inhoud van deze dagorde en duidt raadslid Noel Marie-Claire
aan als volmachtdrager en schepen Medart Gilbert als plaatsvervangend volmachtdrager.
004
Inter-Energa: algemene vergadering van dinsdag 29 mei 2007.
Op de agenda van de gewone algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Verslag van de raad van bestuur van de algemene vergadering.
2. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering.
3. Balans en resultatenrekening boekjaar 2006.
4. Kwijting aan bestuurders en commissaris.
5. Statutaire benoemingen.
6. Evaluatierapport periode 2001-2006.
7. Vaststelling presentiegeld.
De raad gaat akkoord met de inhoud van deze dagorde en duidt raadslid Noel Marie-Claire
aan als volmachtdrager en schepen Scheepers Ingrid als plaatsvervangend volmachtdrager.

II.

FINANCIEN

005
P.V. van kasnazicht op 31 maart 2007
Het P.V. van kasnazicht wordt éénparig goedgekeurd.
Uit het P.V. blijkt dat het vermogen van de gemeente op 31 maart 2007 € 1 977 097,96
bedroeg en als volgt is samengesteld:
Dexia (rekening courant)
Bank van de Post
Dexia (rekening toelagen)
Dexia KO uitgaven
Specien
rekeningen scholen
rekening cultuurhuis Den Dries
beleggingsrekening
Totaal

586 082,95 €
20 245,87 €
795 264,81 €
-269 224,15 €
291,39 €
91 134,38 €
3 302,71 €
750 000,00 €
1 977 097,96 €

006
Begrotingsrekening 2006
De begrotingsrekening 2006 wordt met 11 ja stemmen en 5 onthoudingen goedgekeurd.
De rekening omvat de budgettaire rekening, de resultaten rekening, de balans, de toelichting
en het verslag en wordt per afzonderlijke post overgemaakt.
III.

OVERHEIDSOPDRACHTEN

007

Aankoop toestellen en materialen in buitengewone dienst.
- Vaststelling 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
Gemeentehuis:
- stofzuiger
Automatisatie administratie
Aankoop van 2 laptops en docking-stations
IV.

Art.
Begroting
104/744/51

Geraamde
kostprijs
250

Krediet
begroting
2500

104/742/53

3500

3500

PATRIMONIUM

008
Verkoop perceel grond voor plaatsing gasreduceercabine te Mielen, Borlostraat.
De raad gaat akkoord om aan Cvba Interelectra een perceeltje grond (52 ca) te verkopen langs
de Borlostraat te Mielen voor de plaatsing van een gasreduceercabine.
Voorgestelde prijs volgens schatting: 1.100 EUR.
Bouwvergunning werd reeds afgeleverd.
V.
009

ONDERWIJS

Gemeentelijke Basisschool Mielen - vacantverklaring van 34 lestijden in het
kleuteronderwijs.
Op basis van de telling van 1 februari 2006 werd het lestijdenpakket voor de gemeentelijke
basisschool Mielen De Groeiboog vastgesteld op 209 + 17 L.O. voor het kleuteronderwijs.
Op 15 april 2007 werden 192 lestijden aangewend voor de vastbenoemde
kleuteronderwijzers. De raad besluit 34 lestijden in het kleuteronderwijs vacant te verklaren.

010

Gemeentelijke Basisschool Montenaken - vacantverklaring van 29 lestijden in het
kleuteronderwijs.
Op basis van de telling van 1 februari 2006 werd het lestijdenpakket voor de gemeentelijke
basisschool Montenaken De Kleurenboom vastgesteld op 160 + 13 L.O. voor het
kleuteronderwijs.
Op 15 april 2007 werden 144 lestijden aangewend voor de vastbenoemde
kleuteronderwijzers. De raad besluit 29 lestijden in het kleuteronderwijs vacant te verklaren.
011

Gemeentelijke Basisschool Montenaken - vacantverklaring van 13 uren als
kinderverzorgster.
Op basis van de telling van 1 februari 2006 besluit de raad 13 uren in het ambt van
kinderverzorgster aan de basisschool De Kleurenboom vacant te verklaren.
012

Gemeentelijke Basisschool Mielen - vacantverklaring van 13 uren als
kinderverzorgster.
Op basis van de telling van 1 februari 2006 besluit de raad 13 uren in het ambt van
kinderverzorgster aan de basisschool De Groeiboog vacant te verklaren.
013

Gemeentelijke Basisschool Montenaken - vacantverklaring van 18 uren als
zorgcoordinator.
Op basis van de telling van 1 februari 2006 besluit de raad 18 uren in het ambt van
zorgcoördinator aan de basisschool De Kleurenboom vacant te verklaren.
014

Gemeentelijke Basisschool Mielen - vacantverklaring van 18 uren als
zorgcoordinator.
Op basis van de telling van 1 februari 2006 besluit de raad 18 uren in het ambt van
zorgcoördinator aan de basisschool De Groeiboog vacant te verklaren.
015

Gemeentelijke Basisschool Montenaken - vacantverklaring van 6 lestijden als
bijzondere leerkracht protestantse godsdienst.
De Raad besluit 6 lestijden in het ambt van bijzondere leermeester Protestantse godsdienst
aan de basisschool De Kleurenboom vacant te verklaren.
016

Gemeentelijke Basisschool Montenaken - vacantverklaring van 4 uren (HOKT) of 4
uren (HSO) als administratief medewerker.
De Raad besluit 4 u (HOKT) - 4 u (HSO) in het ambt van administratief medewerker aan
de basisschool De Kleurenboom vacant te verklaren.
017

Gemeentelijke Basisschool Mielen - vacantverklaring van 4 uren (HOKT) of 8 uren
(HSO) als administratief medewerker.
De Raad besluit 4 u (HOKT) - 8 u (HSO) in het ambt van administratief medewerker aan
de basisschool De Groeiboog vacant te verklaren.
VI.

CULTUUR, SPORT & JEUGD

018
Gemeentelijke cultuurbeleid: wijziging organiek reglement (afsprakennota).
De afsprakennota (vroeger organiek reglement genoemd) van 17/02/’93 wordt in
overeenstemming met het decreet van 13 juli 2001 aangepast.
De raad gaat hiermee akkoord met 13 ja stemmen en 2 onthoudingen.
019
Statuten van de gemeentelijke cultuurraad Gingelom.
Het cultuurdecreet van 13 juli 2001 is de basis om de cultuurraad anders samen te stellen en
de statuten hier in overeenstemming te brengen (zie afsprakenota hiervoor).
Het huishoudelijk reglement van 31/10/1995, gewijzigd op 24/04/2001, wordt door statuten
vervangen.

De cultuurraad heeft als doel een eigen adviesstructuur uit te bouwen op maat van de lokale
noden en behoeften, kortom het lokaal cultuurbeleid mee bepalen.
De cultuurraad bestaat uit een Algemene Vergadering en een bestuur. De leden van de
Algemene Vergadering worden ingedeeld in secties volgens hun cultuurbeoefening of
culturele activiteiten.
De leden kunnen geen politiek mandaat uitoefenen.
Het bestuur van de cultuurraad wordt samengesteld uit de voorzitter, ondervoorzitter ,
sectievoorzitters en max. 2 deskundigen.
De schepen van cultuur en de cultuurambtenaar worden als waarnemer aan de raad
toegevoegd.
Een huishoudelijk reglement, dat door de algemene vergadering ter goedkeuring zal
voorgelegd worden regelt wat niet door de statuten wordt bepaald.
Ter info : er zijn 6 secties samengesteld nl. Buurtwerking, Erfgoed, Kunst en muziek,
Scholen, Senioren, Sociaal culturele vorming.
De raad gaat hiermee akkoord met 13 ja stemmen en 2 onthoudingen.
020

Herbevestiging statuten gemeentelijke sportraad (Besluit gemeenteraad van 28
januari 2003).
De statuten van de sportraad worden niet aangepast. Ze zijn na advies van de sportraad op 19
maart 2007 wel herbevestigd. Deze herbevestiging wordt éénparig door de gemeenteraad
goedgekeurd.
021
Erkenning gemeentelijke sportraad.
De sportraad is hersamengesteld overeenkomstig haar statuten.
De sportraad is ingedeeld in secties volgens de gekozen sportbeoefening.
De sectievoorzitters en de voorzitter en ondervoorzitter van de sportraad vormen het Bestuur
van de sportraad.
Een deskundige is bijkomend in het bestuur opgenomen.
Twee secties hebben geen sectievoorzitter en zullen in het Bestuur van de sportraad door de
overige bestuursleden vertegenwoordigd worden.
De raad gaat éénparig akkoord met deze samenstelling.
022
Erkenning gemeentelijke jeugdraad
De jeugdraad is hersamengesteld overeenstemmend haar statuten.
De verenigingen werden uitgenodigd om hun respectievelijke afgevaardigden aan te duiden.
De individuele jongeren tussen 14 en 30 jaar werden opgeroepen via het infoblad.
Politieke mandatarissen kunnen geen lid zijn.
Uit deze afgevaardigden en individuelen werd de jeugdraad samengesteld en is een voor- en
ondervoorzitter gekozen.
De raad gaat éénparig akkoord met deze samenstelling.
023
Aanpassing vergoeding animatoren.
De Raad besluit de toekenning van de vergoeding aan de animatoren van de
speelpleinwerking na afronding van de bedragen als volgt vast te stellen:
Onkostenvergoedingen speelpleinanimatoren vanaf 2007
Attest (1)
Leeftijd
Anciënniteit (3) vergoeding per dag in €
geen
16
geen
10,00
animator (2)
16
1 jaar
15,00
17
2 jaar
20,00
18
3 jaar
25,00
hoofdanimator
18
3 jaar
25,00

Attest: erkend door de afdeling Jeugd en Sport van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap
Animator: stage tot bekomen van attest wordt in deze schaal opgenomen
Anciënniteit: voor ieder werkjaar dat in aanmerking genomen wordt voor het berekenen van
de anciënniteit dient men minstens 13 dagen gepresteerd te hebben
De jeugdraad heeft deze wijziging reeds goedgekeurd tijdens de vergadering op 8 maart 2007

VII.

POLITIE

024
Politiereglement ter bepaling van de sluitingsuren van de nachtwinkels.
Teneinde een eensluidende reglementering te bekomen binnen de interpolitiezone gaat de raad
akkoord om de sluitingsuren van de nachtwinkels te bepalen tussen 01.00 uur en 20.00 uur.

Charly Moyaerts
Voorzitter gemeenteraad

