BEKNOPTE TOELICHTING VAN DE
GEMEENTERAADSZITTING DD.08/11/2011

DAGORDE
I. ALGEMEEN BELEID & COORDINATIE
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Interelectra: buitengewone algemene vergadering van maandag 28 november 2011.

Op de agenda van de voornoemde buitengewone algemene vergadering staan volgende punten
ingeschreven:
1. Begroting 2012.
2. Statutenwijziging.
3. Toetreding nieuwe deelnemer.
4. Benoeming bestuurders..
De raad spreekt zich 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: buitengewone algemene vergadering van dinsdag 6 december 2011.

Op de agenda van de voornoemde buitengewone algemene vergadering staan volgende punten
ingeschreven:
1. Begroting 2012.
2. Toetreding nieuwe deelnemers.
De raad spreekt zich uit over deze punte, 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: buitengewone algemene vergadering van dinsdag 13 december 2011.

Op de agenda van de voornoemde buitengewone algemene vergadering staan volgende punten
ingeschreven:
1. Begroting 2011.
2. 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 20 december 2011.

Op de agenda van de buitengewone algemene vergadering staan volgende punten
ingeschreven:
1. Begroting 2012.
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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Cipal: buitengewone algemene vergadering van vrijdag 9 december 2011.

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
2012.
3. Goedkeuring van de begroting over het boekjaar 2012.
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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Limburg.net : algemene vergadering van woensdag 14 december 2011.

Op de agenda van de algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Welkom door de voorzitter.
2. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering.
3. Aanduiding secretaris en stemopnemers.
4. Begroting 2012, te ontwikkelen activiteiten en strategie.
5. Ontslag en benoeming van bestuurder(s)
6. 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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IGL: algemene vergadering van vrijdag 16 december 2011.

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 2011: goedkeuring.
a. Financiële bewegingen januari - juni.
b. Balans, resultaat en saldo per 30 juni 2011.
3. Ontwerpbegroting 2012: goedkeuring.
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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Budgetwijziging 2011: nr. 3 - Gewone dienst
nr. 4 - Buitengewone dienst

De budgetwijziging van de gewone dienst nr.3 en van de buitengewone dienst nr.4 worden
met onderstand resultaat goedgekeurd:

TABEL I – Samenvattingstabel budgetwijziging nr.3 van de gewone dienst

Alg.resultaat
begrotingsrekening 2009
Definitief resultaat
begrotingsrekening 2010
Definitief alg. resultaat
begrotingsrekening 2010

Volgens het
Verhoging
oorspronkelijke
+
budget
835.930,92

Verlaging
-

Na de voorgestelde
wijziging
835.930,92

-50.114,39

-50.114,39

785.816,53

785.816,53

Budgetwijziging 2011
Ontvangsten van het eigen
dienstjaar
Uitgaven van het eigen
dienstjaar
Ontvangsten vorige jaren
Uitgaven vorige jaren
Ontvangsten overboekingen
Uitgaven overboekingen
Geraamd resultaat van het
budget 2011
GERAAMD ALGEMEEN
BUDGETRESULTAAT
2011

9.610.300

222.308

10.257.361

268.037

38.779
72.173
195.000
300.000
-785.455

-45.729

9.832.608
155.710

10.369.688

-155.710

38.779
72.173
195.000
300.000
-675.474
110.342,53

TABEL I – Samenvattingstabel budgetwijziging nr.4 van de buitengewone dienst

Alg.resultaat
begrotingsrekening 2009
Definitief resultaat
begrotingsrekening 2010
Definitief alg. resultaat
begrotingsrekening 2010

Volgens het
Verhoging
oorspronkelijke
+
budget
1.059.725,79

Verlaging
-

Na de voorgestelde
wijziging
1.059.725,79

-295.119,85

-295.119,85

764.605,94

764.605,94

Budgetwijziging 2011
Ontvangsten van het eigen
dienstjaar
Uitgaven van het eigen
dienstjaar

4.554.145

94.200

8.430

4.639.915

5.237.968

49.075

268.650

5.018.393

Ontvangsten vorige jaren
Uitgaven vorige jaren
Ontvangsten overboekingen
Uitgaven overboekingen
Geraamd resultaat van de
begroting 2011
GERAAMD ALGEMEEN
BUDGETRESULTAAT
2011

74.820

140.320

5.500

209.640

-758.643

-95.195

-265.720

-588.118
176.487,94

De documenten worden per afzonderlijke zending aan de toezichthoudende overheid
overgemaakt.
III. OPENBARE WERKEN
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Uitbreiding en verbouwing school Jeuk
- verrekening nr.4

De voornoemde verrekening wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.
Het betreft :
- bijplaatsen van extra regelkranen met terugslagklep en hun leidingwerk voor de collectoren
van de klassen waardoor een betere afregeling van de fluida stroming bekomen wordt
- wijziging van de uitvoering van het regenwatersysteem naar een systeem met pomp in de put
met het voordeel dat de put zo nooit met leidingwater dient aangevuld te worden
De kostprijs van deze verrekening bedraagt € 2.233,66 (incl.BTW).
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Uitbreiding en verbouwing school Jeuk
- eindafrekening

De volgende eindafrekening voor het uitvoeren van de verbouwings- en uitbreidingswerken
van de school Jeuk wordt door de gemeenteraad goedgekeurd :
Raming

€ 1.198.353,82

Bestelbedrag

€ 1.086.769,73

HV in meer

+

€ 9.923,48

HV in min

-

€ 0,00

Bijwerken

+

€ 912,00

Bestelbedrag na verrekeningen

=

€ 1.097.605,21

Afrekening VH (in min)

-

€ 1.749,28

Reeds uitgevoerd

=

€ 1.095.855,93

Prijsherzieningen

+

€ 69.368,78

Totaal excl. btw

=

€ 1.165.224,71

Btw

+

€ 244.697,19

TOTAAL

=

€ 1.409.921,90
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Buitengewone herstelling Populierenstraat
- eindafrekening

De volgende afrekening van de buitengewone herstellingswerken van de Populierenstraat
wordt door de gemeenteraad goedgekeurd :
Raming

€ 77.340,00

Bestelbedrag

€ 82.733,80

HV in meer

+

€ 0,00

HV in min

-

€ 0,00

Bijwerken

+

€ 0,00

Bestelbedrag na verrekeningen

=

€ 82.733,80

Afrekening VH (in meer)

+

€ 15.448,72

Reeds uitgevoerd

=

€ 98.182,52

Prijsherzieningen

+

€ 10.003,82

Totaal excl. btw

=

€ 108.186,34

Btw

+

€ 22.719,13

TOTAAL

=

€ 130.905,47

012

Verfraaiingswerken en aanleg van stoepen in de Sint-Truidenstraat
- goedkeuren ontwerp en bestek

De raad verleend goedkeuring aan het bestek voor het uitvoeren van verfraaiïngsswerken en
de aanleg van nieuwe stoepen in de Sint-Truidenstraat in Montenaken.
In dit bestek zijn de volgende werken voorzien:
o Vernieuwing greppels en borduren
o Aanleg van stoepen
o Aanleg van een verkeersremmend poortelement
o Vlakschaven betonnen wegdek
o Vernieuwen voegvullingen betonvakken
Samen met deze verfraaiingswerken voorziet Infrax een tussenkomst voor het op hoogte
brengen en vernieuwen van de deksels van inspectieputten en aanleg van
wachtaansluitingsbuizen op de riolering.
De werken ten laste van de gemeente worden in totaal geraamd op 181.857,50 euro excl BTW
en zullen na een openbare aanbesteding worden uitgevoerd door een aannemer.
De nodige kredieten waren reeds voorzien in de buitengewone dienst van het budget 2011 en
zullen hernomen worden in de buitengewone dienst van het budget 2012, het dienstjaar
waarin de gunning van de werken zal gebeuren.
IV. LEEFMILIEU
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Project ‘Functionele agrobiodiversiteit: aanleg van multifunctionele akkerranden’
2012-2014

Sinds 2006 neemt de gemeente deel aan het project ‘bloemrijke akkerranden’ dat getrokken
wordt door het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. De bloemrijke akkerranden
zijn stroken van 3 tot 6 meter breed die jaarlijks ingezaaid worden door de deelnemende

landbouwers. Zij hebben een belangrijke functie bij het in stand houden van ecologische
verbindingszones tussen kleine en grotere landschapselementen. Bloemrijke akkerranden
dragen ook bij tot de toeristische aantrekkelijkheid.
Gezien het project ‘bloemrijke akkerranden’ eind 2011 afloopt, werd in de stuurgroep
geopperd om een nieuw project uit te werken met het reeds bestaande en opgebouwde
netwerk van landbouwers. Dit resulteerde in het projectvoorstel ‘Functionele
agrobiodiversiteit: aanleg van multifunctionele akkerranden - win-win voor natuur en
landbouw’.
De doelstellingen van het project:
• Inzaaien van meerjarige, kruidenrijke akkerranden ter bevordering van wilde bijen,
honingbijen en natuurlijke plaagbestrijders
¾ Expertise: uitproberen van inzaaitechnieken en ervaring opdoen omtrent nectarranden
ter aanbeveling van het nieuwe programmeringsdocument plattelandsontwikkeling
(PDPO III)
• Oppimpen van bestaande grasstroken van de VLM (perceelsranden, gemengde
grasstroken beheersovereenkomst(BO) akkervogels en grasbufferstroken BOerosiebestrijding)
Door middel van kleine aanpassingen bv. doorzaai met inheemse kruiden in bestaande
grasstroken van de VLM
Onderzoek naar het multifunctioneler inrichten van erosiestroken in samenwerking met de
KU Leuven
Het oogsten van akkerflora (klaproos, korenbloem,…) en experimenteel het zaad
gebruiken voor bestaande stroken kruidenrijker te maken
Sensibilisatie en educatie rond de problematiek
Vermarkting/ ecosysteemdiensten/ ontwikkeling van streekproducten
Landbouwers die niet de mogelijkheid hebben om hun bloemrijke akkerrand vast te leggen in
een beheersovereenkomst akkervogels van VLM kunnen steeds in het nieuwe project terecht.
Het project loopt van 1/1/2012 tot 31/12/2014 met een minimaal jaarlijks gerealiseerde
oppervlakte van 35 ha akkerranden. Het vraagt een jaarlijkse financiering van € 111.000. Dit
bedrag wordt verdeeld over de 5 deelnemende gemeenten (€ 35.000), het RLH (€ 5.000),
Provincie (€ 17.000), ANB (€ 34.000), ELO (€ 5.000), Syngenta (€ 10.000) en Opera (€
5.000).
De gemeentelijke financiële inbreng voor het nieuwe project blijft ongewijzigd t.o.v. het
project bloemrijke akkerranden, met name een jaarlijkse bijdrage van € 5.000. Gezien de
inzaai een meerjarig mengsel betreft wordt de gemeente gevraagd om zich voor de 3 jaar van
het project te engageren.
De raad gaat akkoord om een engagement van 3 jaar aan te gaan voor het nieuwe project met
een jaarlijkse financiering van € 5.000.
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Ondertekening Covenant Of Mayors

Het wordt steeds duidelijker: fossiele brandstoffen zijn eindig en hun massale verbruik heeft
hoe langer hoe meer ongewenste effecten op ons klimaat.

Europa voert een actief klimaatbeleid en publiceerde recent zijn ‘Roadmap 2050’: een
stappenplan om te komen tot een koolstofarme economie. De provincie Limburg schakelde
alvast een versnelling hoger en stelde zich de doelstelling om klimaatneutraal te zijn tegen
2020. Een ambitieus plan dat ze enkel met de hulp van de Limburgers kan realiseren.
Een gemeente heeft verschillende troeven in handen om een belangrijke rol te spelen in de
provinciale klimaatdoelstelling en een eigen klimaatbeleid te voeren.
Een gemeente die werk maakt van een lokaal klimaatbeleid, kan rekenen op de ondersteuning
van het provinciebestuur, Bond Beter Leefmilieu, Infrax en Dubolimburg. Samen zullen ze de
gemeente bijstaan om een klimaatplan te maken én uit te voeren.
Deze ondersteuning zal het voor de Limburgse gemeenten ook mogelijk maken om de
Europese ‘Covenant of Mayors’ (burgemeesterconvenant) - een initiatief van de Europese
Commissie – te ondertekenen. Dit convenant stimuleert lokale besturen om verder te gaan dan
de 20/20/20 doelstellingen (20% minder energieverbruik, 20% hernieuwbare energie en 20%
minder CO2-uitstoot) op het vlak van CO2-uitstoot.
Elke gemeente mag zelf haar doelstelling bepalen, maar ze moet verder gaan dan 20 %
minder CO2-uitstoot realiseren. Om te weten waar onze gemeente vandaag staat op het vlak
van de CO2-uitstoot werd er een nulmeting opgemaakt. Het is de doelstelling om een
actieplan op te stellen om zo onze uitstoot terug te dringen.
De gemeenteraad besluit om mee te stappen in deze ambitie en op 30 november 2011 de
Europese ‘Covenant of Mayors’ (burgemeesterconvenant) - een initiatief van de Europese
Commissie – te ondertekenen.

Charly Moyaerts
Voorzitter Gemeenteraad

