BEKNOPTE TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD
DD. 26 april 2011

DAGORDE
I. ALGEMEEN BELEID & COORDINATIE
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Inter-Aqua: algemene vergadering van dinsdag 24 mei 2011.

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 2010.
4. Kwijting aan bestuurders en commissaris.
5. Statutaire benoemingen.
De raad spreekt zich uit over deze punten, bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke
afgevaardigde dient in te nemen en draagt raadslid Noel Marie-Claire voor als volmachtdrager en
schepen Medart Gilbert als plaatsvervangend volmachtdrager.
II. FINANCIEN
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Begrotingsrekening 2010

De begrotingsrekening 2010 wordt door de raad goedgekeurd.
De rekening omvat : de budgettaire rekening, de resultaten rekening, de balans, de toelichting en
het verslag en wordt per afzonderlijke post overgemaakt.
III. ONDERWIJS
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Verlenging van de huidige scholengemeenschap voor de periode 2011-2014 en
goedkeuring overeenkomst interlokale vereniging Haspengouw.

De overeenkomst tussen de stad Tongeren en de gemeenten Heers en Gingelom betreffende het
gemeentelijk onderwijs en inzonderheid de werking van de huidige scholengemeenschap
Haspengouw loopt ten einde op 31 augustus 2011.
Gezien de positieve samenwerking, de vraag van het beheerscomité, het positieve advies van de
respectievelijke schoolraden en het afzonderlijk bijzonder comité wordt de huidige
scholengemeenschap in de vorm van een interlokale vereniging Haspengouw, conform de
bepalingen van het decreet van 25 februari 2011 betreffende de scholengemeenschappen, met
drie schooljaren verlengd tot 31 augustus 2014.

004

Interlokale vereniging scholengemeenschap Haspengouw:
- huishoudelijk reglement.

Gelet de beslissing van heden houdende verlenging van de werking van de huidige
scholengemeenschap Haspengouw in de vorm van een interlokale vereniging.
Gezien de nieuwe werkvorm wordt het huishoudelijk reglement over de werking van het
beheerscomité aangepast en geactualiseerd op basis van het door OVSG voorgestelde ontwerp
van huishoudelijk reglement.
Inzonderheid wordt de werkingstermijn aangepast, wordt in de taken van het beheerscomité de
opmaak van een jaarverslag toegevoegd, wordt de uitnodigingstermijn van de vergaderingen van
10 naar 7 dagen gebracht en worden een aantal tekstuele verbeteringen doorgevoerd.
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Aankoop van materialen voor de inrichting van de nieuwe turnzaal in de
gemeentelijke basisschool De Groeiboog :
- vaststellen voorwaarden en wijze van gunning.

Het bestek tot aankoop van turnmaterialen en –toestellen voor de uitrusting van de nieuwe
turnzaal in de gemeentelijke basisschool De Groeiboog wordt door de raad goedgekeurd.
De kostprijs wordt geraamd op € 10.000 en het benodigde krediet is voorzien in het budget 2011.
Deze opdracht behelst ondermeer de levering van klimrekken, zweedse banken, veerplint,
basketringen en een multifunctionele kast voor kinderen vanaf 4 jaar …
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Aankoop nieuwe schoolbus en overname oude schoolbus:
- goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

De raad keurt het bestek voor de aankoop van een nieuwe schoolbus goed. Tevens wordt in dit
bestek de overname van de oude schoolbus voorzien.
De huidige schoolbus, een Irisbus Iveco 2800 cc met 29 plaatsen + 1 begeleider + 1 bestuurder,
werd in dienst genomen in maart 2004 en heeft momenteel 250.000 kilometer op de teller staan.
In de loop der jaren is het gebruik van de gemeentelijke schoolbus stelselmatig gestegen.
De hoge gebruiksfrequentie en de ouderdom van de huidige schoolbus hebben de laatste jaren
tevens de onderhoudskosten sterk doen stijgen.
Gelet het gewijzigde gebruik zou de nieuw aan te kopen bus minstens plaats moeten bieden aan
44 passagiers. De bus moet uitgerust worden met functionele zitjes aangepast voor schoolvervoer
en een 2 pneumatisch bediende toegangsdeuren (vooraan en midden). De bus moet tevens
beschikken over luchtvering, een automatische versnellingsbak en een dodehoek- en
achteruitrijcamera.
De kostprijs voor de nieuwe bus wordt geraamd op 165.000 euro en de nodige kredieten zullen
bij begrotingswijziging bij voorzien worden in de buitengewone dienst van het gemeentebudget
2011.
Deze aankoop gebeurt op basis van een algemene offerteaanvraag.

IV. ICT.
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Vernieuwing telefooncentrale OCMW - gemeente:
- vaststellen voorwaarden en wijze van gunning.

Om de goede en snelle dienstverlening van het OCMW naar klanten toe in de toekomst te
kunnen garanderen, heeft het OCMW een dringende behoefte aan een nieuwe telefooncentrale
met extra functionaliteiten. Ook zit het OCMW met verouderde toestellen én een
telefooncentrale die aan het maximum zit qua uitbreidbaarheid. Wegens het groeiende
personeelsbestand zal dit in de nabije toekomst voor problemen zorgen.
Ook dient de verhuis van het OCMW naar het gemeentehuis in de nabije toekomst in het
achterhoofd gehouden te worden. Op deze verhuis kan er echter niet worden gewacht. Daarom
opteert de ICT-cel voor een nieuwe telefooncentrale op het gemeentehuis die de huidige
vervangt en die ook dienst zal doen als telefooncentrale voor het OCMW. Ook blijven de huidige
telefoontoestellen op het gemeentehuis compatibel met een nieuwe telefooncentrale. De huidige
telefooncentrale van het gemeentehuis is meer dan 6 jaar oud en is sinds 2010 afgeschreven.
Op deze centrale kunnen nadien ook alle gemeentelijke buitendiensten worden aangesloten
(OCMW, scholen, bibliotheek, technische dienst, containerpark, …).
Met de komst van het Infra-X-Net zullen alle gemeentelijke locaties met elkaar kunnen
communiceren over binnenlijnen. Enkel voor telefonie naar niet-gemeentelijke locaties zal het
telefonieverkeer langs een buitenlijn verlopen. De kostprijs wordt geraamd op 15.000 €
De nodige kredieten werden in de begroting 2011 ingeschreven.
V. OPENBARE WERKEN
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Onderhoudswerken buurtwegen in beton dienstjaar 2011
- goedkeuren bestek

De raad verleend goedkeuring aan het bestek voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan de
gemeentelijke buurtwegen in beton voor het dienstjaar 2011.
Zoals opgenomen in de principiële beslissing van de gemeenteraad zullen in 2011 de
betonwegen onderhouden, hersteld en vernieuwd worden.
In de volgende straten worden herstellingen uitgevoerd:
- Oppumveldstraat (Borlo)
- Verbindingsweg Oude Katsei-Haagstraat (Borlobrug)
- Ruilverkavelingsweg tussen Klein-Jeukstraat en Reitstraat (Vorsenbrug)
- Nielstraatstraat (Gingelom)
- Oude Katsei (Niel)
- Fonteinstraat (Niel)
- Langstraat (Montenaken)
- Klein-Jeukstraat (Jeuk)
- Wintboomstraat (Jeuk)
De kosten voor de uitvoering van deze onderhoudswerken worden geraamd op 124.733,11 euro
incl. kosten en BTW. De nodige kredieten zijn voorzien in de buitengewone dienst van het
gemeentebudget 2011.
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Aankoop materialen voor de aanleg van stoepen in de Heiseltstraat en voetpad
kerkhof Niel.
- goedkeuren bestek

Voor de aanleg van stoepen in de Heiseltstraat in Jeuk en het voetpad naar het kerkhof van Niel
keurt de raad het bestek voor de aankoop van materialen goed.
De stoepen en het voetpad zullen deels in eigen beheer door de gemeentelijke technische dienst
worden aangelegd. Zo zal de gemeentelijk technische dienst instaan voor:
- de voorbereidende grondwerken
- het plaatsen van de boordplaatjes
- het aanbrengen van de onderfundering
Het plaatsen van de betonstraatstenen zal uitbesteed worden aan een gespecialiseerde
onderaannemer.
Het bestek omvat de aankoop van betonstraatstenen, boordplaatjes en funderingsmaterialen.
Deze aankoop wordt geraamd op 50.000 euro incl. BTW.
De nodige kredieten zijn voorzien in de buitengewone dienst van het budget 2011.
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Plaatsen van betonstraatstenen stoepen Heiseltstraat en voetpad kerkhof Niel
- goedkeuren bestek

Voor de aanleg van stoepen in de Heiseltstraat in Jeuk en het voetpad naar het kerkhof van Niel
keurt de raad het bestek voor het plaatsen van de betonstraatstenen goed.
De stoepen en het voetpad zullen deels in eigen beheer door de gemeentelijke technische dienst
worden aangelegd.
Het plaatsen van de betonstraatstenen zal uitbesteed worden aan een gespecialiseerde aannemer.
De materialen worden door de gemeente aangekocht en ter beschikking gesteld.
Deze werken worden geraamd op 25.000 euro incl. BTW.
De nodige kredieten zijn voorzien in de buitengewone dienst van het budget 2011.
VI. GEHEIME ZITTING
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Aanvulling van wedde ter compensatie van inkomensverlies Moyaerts Charly,
burgemeester.

Overeenkomstig het artikel 70§1 van het gemeentedecreet en de artikelen 18 tem 21 van het
besluit van de Vlaamse regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en
provinciale mandataris vraagt burgemeester Charly Moyaerts met ingang van 1 april 2011 een
aanvullende wedde ter compensatie van het inkomensverlies dat hij lijdt ingevolge de door zijn
werkgever opgelegde prestatievermindering van voltijds naar halftijds (18/36°).
De raad keurt deze wedde aanvulling goed.

Charly Moyaerts
Burgemeester

