ZITTING VAN DINSDAG 25 SEPTEMBER 2007

Aanwezig: Charly Moyaerts, Burgemeester-voorzitter
Patrick Lismont, Gilbert Medart, Omer Bovy, Ingrid Scheepers, Gui Abrahams, Schepenen
Marie-Claire Noel, Krista Smeers-Vanmeer, Jan Wicheler, Benoit Vandevorst, Jos Aerts,
Rita Thierie, Annick Princen, Kristof Schiepers, Wouter Hermans, Gert Houbey, Elke Hubar,
Firmin Kempeneers, - raadsleden.
Marcel Houbey, secretaris
Raadslid Anneke Guttermann is afwezig.
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
ALGEMEEN BESTUUR
001
Inter-energa: statutenwijziging.
Gelet op het aangetekend schrijven dd.29 augustus 2007 van Inter-energa waarbij deze aankondigt een
statutenwijziging te agenderen op de algemene vergadering van 27 november 2007 en waar in bijlage het door de
raad van bestuur van 28 augustus 2007 goedgekeurde voorstel van statutenwijziging en een toelichtingsnota
hieromtrent was gevoegd.
Gelet op het feit dat Inter-energa een intergemeentelijke samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid is, en
meer bepaald een opdrachthoudende vereniging zoals bedoeld in artikel 12, §2, 3° van het decreet van 6 juli 2001
houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, verder het Decreet genoemd.
Gelet op het lidmaatschap van de gemeente bij Inter-energa
Op voorstel van het College van burgemeester en schepenen
Na beraadslaging, met éénparigheid van stemmen
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad keurt het ontwerp van wijzigingen aan de statuten van de opdrachthoudende vereniging
Inter-energa zoals ter kennis gebracht aan de gemeenteraad goed.
Artikel 2. De vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene
vergadering van 27 november 2007 wordt bij afzonderlijk gemeenteraadsbesluit aangeduid.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------002
Intern controlesysteem.
Raadslid Anneke Guttermann vervoegt de zitting.
Gelet het artikel 43 §2 8° van het Gemeentedecreet stipuleert dat het interne controle-systeem (zoals bepaald in
artikel 100) door de gemeenteraad wordt goedgekeurd;
Gelet het artikel 20 van het Decreet van 1 december 2006 (tot wijziging van het Gemeentedecreet) stipuleert dat
deze goedkeuring kan worden uitgesteld tot 1 oktober 2007.
Overwegende dat het opzetten van een intern controlesysteem niet mogelijk was tegen voornoemde gestelde datum;
Gelet de visie van het managementteam in vergadering van 12 september 2007 luidend als volgt:
‘Het artikel 43 §2 8° samen met de memorie van toelichting moet worden bekeken in combinatie met artikel 101,
waarin wordt bepaald dat de secretaris jaarlijks aan het college van burgemeester en schepenen en aan de
gemeenteraad rapporteert inzake de organisatie en de werking van het interne controlesysteem.
Deze artikelen liggen nauw samen met de inhoud van artikel 165 nl. de beheerscontrole. Beheerscontrole betekent
immers ervoor zorgen dat de realisatie van doelstellingen op een betrouwbare wijze kunnen worden gemeten,
opgevolgd en geëvalueerd. Om deze doelstellingen betrouwbaar op te kunnen volgen moet men dus beschikken over
een afdoende administratieve organisatie en een goed werkend intern controlesysteem.
De eerste rapportering aan de gemeenteraad in zitting van 25 september 2007 omvat dus de hoeksteen van hoe en
welke aanpak men zal gebruiken voor het opzetten van het interne controlesysteem.
Overwegende het daarom zinvol is een timing over de aanpak tot opmaak van het intern controlesysteem vast te
leggen;
Na beraadslaging, met éénparigheid van stemmen,
Besluit:
Volgende timing vast te leggen voor de opmaak van het intern controlesysteem:
Vóór 31/12/07
Inventarisatie van de procedures, uitvoeren eerste risicoanalyse en selecteren van
6 procedures (piloten)
Vóór 31/03/08
Uitwerken van zes procedures met aandacht voor de risicoanalyse
Vóór 30/06/07
Verfijnen risicoanalyse en opmaken operationeel plan
Vanaf 01/07/2008 Uitvoeren operationeel plan
1/10/08 en 1/12/08 Evaluatie en verfijnen operationeel plan
Vanaf 01/01/09
Starten tweede ronde met selectie van enkele procedures (piloten)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ONDERGESCHIKTE BESTUREN
003
Kerkfabriek Kortijs : Rekening 2006.
De rekening voor het jaar 2006 van de kerkfabriek KORTIJS wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd
met het volgende resultaat:
Kerkfabriek Kortijs
Datum ontvangst rekening
10 september 2007
Gemeentelijk aandeel vorig dienstjaar
20.634 EUR
Gemeentelijk aandeel in huidige rekening
20.634 EUR
Saldo van de gewone dienst
1.655,18 EUR
Saldo van de buitengewone dienst
6.470,78 EUR
Saldo van de rekening
8.125,96 EUR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PATRIMONIUM
004
Afschaffing van een gedeelte van de Sint-Trudostraat te Buvingen: principieel besluit.
Gelet op de aanvraag van de heer en mevrouw Wagelmans-Canneton, wonende Sint-Trudostraat 9 te 3891
Gingelom om afschaffing van een deel van de Sint-Trudostraat te Gingelom;
Overwegende dat het desbetreffende weggedeelte geen openbaar nut heeft, aan de eigendom van de aanvrager grenst
en de afschaffing derhalve aan niemand nadeel kan berokkenen;
Gelet ons besluit van 30 augustus 2005 houdende principiële goedkeuring van de voorgestelde afschaffing volgens
het oorspronkelijke plan (af te schaffen oppervlakte 11 ca) opgemaakt door de heer Iven André, meetkundig schatter
van onroerende goederen op 21 juni 2004;
Gelet de nieuwe vraag van voornoemde tot verruiming van de afschaffing zoals voorzien op het aangepaste
opmetingsplan (af te schaffen oppervlakte 11 ca) van de heer Iven, opgemaakt op 21 augustus 2007;
Overwegende dat dit nieuwe voorstel geen nadeel berokkend aan het openbaar domein, noch voor de omwonenden;
Na beraadslaging, met éénparigheid van stemmen;
Besluit :
Artikel 1. – De raad besluit principieel het voornoemde weggedeelte van de St-Trudostraat af te
schaffen.
Artikel 2. – Opdracht wordt gegeven aan het College van Burgemeester en Schepenen om het dossier samen te
stellen dat dient overgemaakt te worden aan de Hogere Overheid.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOBILITEIT – OPENBARE WERKEN
005

Aankoop gronden voor aanleg van een vrijliggend fietspad langs de gewestweg N80:
- definitieve aanvaarding onteigeninsplan
- aanvulling.
Gelet de gemeente samen met het Agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer Limburg van de Vlaamse
Overheid, in de uitvoering van het functioneel fietsroutenewetwerk Limburg, wenst over te gaan tot de aanleg van
een vrijliggend fietspad langs de gewestweg N80;
Overwegende dat de gemeente voor de aanleg van dit fietspad, vanaf de grens met St-Truiden tot de aansluiting van
de Kamerijckstraat, dient over te gaan tot de verwerving van de te gebruiken gronden;
Gelet op het terzake door het Ingenieursbureau A+D Engels NV te Genk opgemaakte onteigeningsplan waaruit
blijkt dat de gemeente voor de aanleg van het fietspad een totale oppervlakte van 44a 67 ca, verspreid over 15
kadastrale percelen met in totaal 10 verschillende eigenaars dient te verwerven;
Gelet op het openbare nut en de dringende noodzaak tot verwerving van voornoemde grond;
Gelet ons besluit van 20 december 2005 waarbij:
- het onteigeningsplan opgemaakt door het Ingenieursbureau A+D Engels NV te Genk voorlopig aanvaard werd;
- aan het College opdracht gegeven werd de procedure, zoals beschreven in de omzendbrief BA-99/01, in te
stellen;
Gelet het openbaar onderzoek, geopend en aangekondigd vanaf 10 januari 2006 en gesloten op 25 januari 2006,
waarbij akte genomen werd van volgende bezwaren:
• Inneming 106: Steeman Clemence, Steenweg 2 – 3890 Gingelom
- de voorziene bocht in het fietspad richting Gingelom vanaf de woning minstens met 10 m in de richting van
Gingelom opschuiven opdat de inneming106 vermindert in oppervlakte;
- de voorziene bocht in het fietspad richting Sint-Truiden vanaf de woning opschuiven tot op het perceel 34d
(inneming 105) opdat de inneming 106 vermindert in oppervlakte;
- de toegang tot de garage en de tuin naast de garage moet mogelijk blijven en niet gehinderd worden door een te
hoge borduur of boordsteen.
• Inneming 116: Odeurs Luc, Steenweg 8 – 3890 Gingelom
- bezwaar tegen de diepte van de inneming hetgeen een sterke waardevermindering van de woning betekent
- het niet behouden van de rechte lijn van de tuin
- het verplicht rooien van de 12-jarige beukenhaag en tuinbeplanting

• Inneming 118: Dams-Cans Nestor, Steenweg 5 – 3890 Gingelom
- bezwaar tegen enigerlei inname van zijn eigendom opdat deze het uitzicht van de woning schaadt.
Overwegende dat deze bezwaren besproken werden met de afgevaardigden van het Agentschap Infrastructuur,
Wegen en Verkeer Limburg en dat met de bemerkingen in de mate van het mogelijke rekening gehouden werden
door:
- inneming 106: de inname vanaf de woning richting Gingelom maximaal te verschuiven ermee rekening
houdend het fietspad zo snel mogelijk terug te laten afbuigen van de gewestweg (veiligheidsaspect)
- inneming 116: de diepte van de inname dient behouden te blijven teneinde de realisatie van het fietspad
mogelijk te maken. Wel wordt de afbuiging verplaats naar het perceel D61r (inneming 117) waardoor een
rechte lijn van de voortuin behouden blijft.
Gelet het op 22 september 2006 aangepaste onteigeningsplan opgemaakt door het Ingenieursbureau A+D Engels NV
te Genk volgens voornoemde bespreking met betrekking tot de innemingen nrs.106 en 116;
Overwegende dat het College besloten heeft de uitvoering van de innemingen nrs.118 en 119 afhankelijk te stellen
van het eventueel doortrekken van het fietspad richting centrum, hetgeen momenteel niet aan de orde is;
Gelet hierdoor tegemoet gekomen wordt aan de klacht vanwege de eigenaar van het perceel-inneming nr.119;
Gelet ons besluit van 28 november 2006 houdende definitieve aanvaarding van het voornoemde onteigeningsplan
met uitsluiting van de innemingen 118 en 119;
Gelet het schrijven van het Agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer Limburg, van 12 december 2006, waarbij
ons gemeld werd dat de voornoemde beslissing betekent dat de aanleg van het fietspad niet uitgevoerd kan worden
in overeenstemming met de beslissing van de Provinciale Auditcommissie en het aanvullend advies van het
Agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer Limburg, en waarbij de gemeente verzocht werd aan te tonen op
welke wijze de aansluiting en oversteekmogelijkheid kan uitgevoerd worden met in acht name van alle veiligheidsen andere aspecten die destijds besproken werden;
Gelet het schrijven van het Schepencollege dd.13 juni 2007 aan het Agentschap Infrastructuur waarbij een
alternatieve oversteek, aan de andere zijde van de Kamerijkstraat, voorgesteld werd;
Gelet het antwoord hierop van het Agentschap Infrastructuur van 27 juli 2007 luidend als volgt:
‘Rekeninghoudend met een aantal veiligheidsaspecten wordt een oversteekplaats met middengeleider steeds aan de
kant van het centrum voorzien, tenzij kan aangetoond worden dat een andere oplossing de verkeersveiligheid ten
goede komt.
Noch op het PAC, noch op de voorbereidende begeleidingscommissie GBC, werd er enige opmerking gemaakt over
de huidige inplanting. In deze goedgekeurde oplossing zijn er evenveel conflictmomenten met het verkeer op de N80
vast te stellen dan het aangeboden alternatief.
Het voorgesteld alternatief moet bijdragen tot een verbetering van de verkeersveiligheid ter plaatse. Er is immers
een positieve beslissing van het PAC over de oorspronkelijke oversteekplaats.
Eveneens moet ter overweging genomen worden dat de grondinname ter plaatse voor verwezenlijking van het
project veel minder ingrijpend is voor de waardebeïnvloeding van de woning aan de kant van het centrum dan aan
de kant St-Truiden (tov.kruispunt). Deze woning ligt immers korter aan de N80 en veel korter aan de
Kamerijckstraat’.
Overwegende dat het, gelet voornoemd standpunt, aangewezen is de oorspronkelijk voorziene innemingen nrs.118
en 119 uit het voornoemde onteigeningsplan te aanvaarden teneinde de realisatie van het fietspad langs de N80
mogelijk te maken;
Overwegende dat het dringend aangewezen is de procedure minnelijke verwerving van de benodigde gronden op te
starten en hiervoor aan de Federale Overheidsdienst Financiën, Administratie van het kadaster, de registratie en de
domeinen, Aankoopcomité Hasselt het desbetreffend schattingsverslag op te vragen, dit ter goedkeuring voor te
leggen aan het Schepencollege en na deze goedkeuring de verwervingsprocedure af te handelen;
Gelet de benodigde kredieten voor de prefinanciering (integrale terugbetaling door Vlaams gewest) van deze
grondaankopen opgenomen zullen worden in de buitengewone begroting 2007;
Gelet op het bodemattesten dd. 16 februari 2006 waaruit blijkt dat voor de betrokken percelen geen gegevens
beschikbaar zijn in het register van verontreinigde gronden;
Gelet op de bepalingen van de gemeentewet;
Na beraadslaging, met éénparigheid van stemmen;
Besluit:
Artikel 1.- het onteigeningsplan opgemaakt op 22 september 2006 opgemaakt door het Ingenieursbureau A+D
Engels NV te Genk , wordt integraal definitief aanvaard.
Artikel 2.- aan de Federale Overheidsdienst Financiën, Administratie van het kadaster, de registratie en de
domeinen, Aankoopcomité Hasselt opdracht te geven de procedure tot minnelijke verwerving van de gronden op te
starten en de desbetreffende verkoopovereenkomsten ter goedkeuring voor te leggen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------006

Aanleg fietspad N80
- ontwerp
Gelet op artikel 43 § 2,11° van het Gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 24 december 1993, vooral de artikelen 14 en 15, betreffende de overheidsopdrachten en
sommige opdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten en de koninklijke besluiten van 8
januari 1996 en 26 september 1996;
Gelet op het moederconvenant nr.71053/0 van 15 mei 1997 dat als doelstelling heeft de verkeersveiligheid te
verhogen, de verkeersleefbaarheid te verbeteren en de vervoersvraag te beheersen door middel van ruimtelijke

herstructurering en selectieve bereikbaarheid van de auto, gekoppeld aan een verhoogde bereikbaarheid door een
versterking van de alternatieve vervoermiddelen;
Overwegende dat het in die zin dan ook noodzakelijk is om de aanleg van fietspaden te verwezenlijken;
Gelet op de koepelmodules nrs. 71017/A met module 13a en horende bij voormelde moederconvenant stipuleren dat
het Vlaamse gewest, de gemeente Gingelom en de Vlaamse Vervoermaatschappij die zich ertoe dienen te verbinden
de aanleg van fietspaden te verwezenlijken langs de gewestweg N80 tussen kilometerpunt 24,256 en kilometerpunt
27,040 (van de grens met Sint Truiden tot aan de Kamerijckstraat);
Gezien de werken betreffende de aanleg van fietspaden langs de gewestweg N80 voor 100% betoelaagd worden
door het Vlaamse gewest inclusief studie- en verwervingskosten waarbij de gemeente Gingelom instaat voor de
aanstelling van een ontwerper, de aanbesteding, de voortgangscontrole van de werkzaamheden, de prefinanciering
van het project en de organisatie van eventuele overlegmomenten;
Overwegende dat de gemeenteraad in vergadering van 5 november 2002 besloot om dit fietspad aan te leggen en
waarbij tegelijkertijd de stad Sint Truiden werd aangesteld als opdrachtgevend bestuur voor deze werken;
Overwegende dat de gemeenteraad van de stad Sint Truiden in vergadering van 18 november 2002 besloot om
fietspaden aan te leggen langs de N80 en de N755 en daarbij het ontwerp voor de aanstelling van een ontwerper bij
wijze van algemene offerteaanvraag werd goedgekeurd;
Gelet op het besluit van het schepencollege van Sint Truiden van 3 oktober 2003 waarbij A+D Engels N.V.
Dieplaan 55 te 3600 Genk werd aangesteld als ontwerper voor deze opdracht;
Overwegende dat de desbetreffende projectnota door de auditcommissie werd goedgekeurd op 14 december 2004;
Gelet op het besluit van heden 25 september 2007 waarbij de gemeenteraad haar goedkeuring verleende aan de
aangepaste onteigeningsplannen, de grondinnemingsplannen en de tabel der innemingen;
Gelet op de plannen, bestek en kostenraming voor de aanleg van het fietspad langs de N80 opgesteld door A+D
Engels N.V.;
Overwegende dat de werken in totaal worden geraamd op € 5 904 241,31 € (incl.BTW) waarvan :
- 5 462 492,96 € ten laste van de stad Sint Truiden
441 748,35 € ten laste van de gemeente Gingelom;
Overwegende dat de werken ten laste van de gemeente Gingelom voor 100% betoelaagbaar zijn voor het deel dat
geraamd wordt op € 421 173,24 (incl.BTW) waardoor er nog
€ 20 575,11 (incl.BTW) ten laste zijn van de gemeente;
Overwegende dat de nodige kredieten werden ingeschreven in het financieel meerjarenplan 2007-2010 en dit onder
het dienstjaar 2008;
Overwegende dat voor deze opdracht de openbare aanbesteding als procedure werd gekozen;
Overwegende dat het ontwerp tot aanleg van een fietspad langs de N80 en de N755 door de gemeenteraad van Sint
Truiden werd goedgekeurd in vergadering van 21 mei 2007;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
Gelet op titel VIII, hoofdstuk I van het Gemeentedecreet, houdende bestuurlijk toezicht;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Na beraadslaging, met algemeenheid van stemmen;
BESLUIT
Artikel 1 – Op opdracht betreffende de aanleg van een fietspad langs de N80 zal volgens de procedure van openbare
aanbesteding gegund worden.
Artikel 2 – De kwalitatieve selectie van de gegadigden gebeurt op basis van het koninklijk besluit van 8 januari
1996 inzonderheid artikels 16 tem. 20.
Artikel 3 – Het bijzonder bestek, de bijgevoegde plannen en de kostenraming van 2 mei 2007 onder dossiernummer
c3392 opgesteld door de N.V. A+D Engels, geraamd voor een totaalbedrag van € 5 904 241,31 (incl.BTW) worden
goedgekeurd.
De werken betreffende de aanleg van fietspaden langs de gewestweg N80 worden voor 100% betoelaagd door het
Vlaamse gewest inclusief studie- en verwervingskosten waarbij de gemeente Gingelom instaat voor de aanstelling
van een ontwerper, de aanbesteding, de voortgangscontrole van de werkzaamheden, de prefinanciering van het
project en de organisatie van eventuele overlegmomenten.
Derhalve worden de werken ten laste van de gemeente Gingelom thans geraamd op € 20 575,11 (incl.BTW) en op €
779 024,60 ten laste van de stad Sint Truiden.
Artikel 4 – Een afschrift van dit besluit zal, voor verder gevolg, worden overgemaakt aan :
- de Vlaamse overheid, Agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer Limburg
- de stad Sint Truiden
- de financiële dienst van de gemeente Gingelom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPORT
007
Onkostenvergoeding lesgevers sportactiviteiten
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 januari 2006 houdende vaststelling van de onkostenvergoeding
voor lesgevers in het gymnastiekinitiatief van de gemeentelijke sportdienst, zijnde € 10,00 per prestatie;
Overwegende dat zelfs met een dergelijke vergoeding het in Gingelom moeilijk is om lesgevers aan te trekken;
Overwegende dat een hogere onkostenvergoeding kandidaat-lesgevers kan aantrekken en de huidige lesgevers kan
stimuleren om de club niet te verlaten;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het gemeentedecreet;

Met algemeenheid van stemmen;
BESLUIT
Artikel 1 – Het tarief vermeld in artikel 1 van het besluit van de gemeenteraad van 24 januari 2006 houdende
vaststelling van een onkostenvergoeding voor gymnastieklesgevers wordt vanaf heden vastgesteld op € 13,00 per
prestatie.
Artikel 2 – Huidig besluit zal wordt via de overzichtslijst van de gemeenteraadszitting, voor verder gevolg,
overgemaakt aan de toezichthoudende overheid
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------008

Deelname initiatieven sportdienst
- tariefreglement
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 augustus 2001 houdende vaststelling van het tariefreglement voor
deelname aan initiatieven van de gemeentelijke sportdienst;
Gezien de gemeentelijke sportdienst een gymclub opgestart heeft;
Overwegende dat, gezien de desbetreffende kost van lesgevers, het billijk is om de deelnemers een jaarlijks lidgeld
te vragen;
Overwegende dat hiervoor een vergoeding werd gevraagd voor het kleuterturnen en de sportacademie, zoals
vastgelegd in voornoemd gemeenteraadsbesluit;
Overwegende dat deze activiteiten opgenomen worden in de gymclub;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op het gemeentedecreet;
Na beraadslaging met algemeenheid van stemmen;
BESLUIT
Artikel 1 – Aan artikel 1 van het besluit van de gemeenteraad van 28 augustus 2001 houdende vaststelling van het
tariefreglement voor deelname aan initiatieven van de gemeentelijke sportdienst wordt toegevoegd :
- Jaarlijks lidgeld gymclub : - € 35,00 enig of 1e kind uit één gezin
- € 30,00 2e kind uit één gezin
- € 20,00 vanaf het derde kind uit één gezin.
Artikel 2 – In artikel 1 van het besluit van de gemeenteraad van 28 augustus 2001 houdende vaststelling van het
tariefreglement voor deelname aan initiatieven van de gemeentelijke sportdienst wordt verwijderd :
- kleuterturnen : € 0,60 per namiddag
- sportacademie : € 0,60 per namiddag.
Artikel 2 – Dit besluit zal, voor verder gevolg, overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BUURTWERKING
009
Reglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen.
Gelet op het nieuwe gemeentedecreet ;
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie
van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005 en wet van 20 juli 2006, meer bepaald de
artikelen 8 tot en met 10;
Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van
kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie meer bepaald de artikelen 8 tot en met
24;
Overwegende dat volgens artikel 8 §1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van ambulante en
kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement;
Overwegende dat volgens artikel 9 §1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van ambulante en
kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij
gemeentelijk reglement;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na beraadslaging,
Met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.
AFDELING 1 : De organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in
kermisgastronomie op openbare kermissen.
Artikel 1 : Toepassingsgebied (wet art. 1 5°, art. 2 §2)
Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door de gemeente
om, op vastgestelde plaatsen en tijdstippen, de uitbaters van kermisattracties of van vestigingen van
kermisgastronomie, die er producten of diensten aan de consument verkopen, samen te brengen.
Als kermisactiviteit wordt beschouwd elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de
verkoop van diensten aan de consument in het kader van de uitbating van kermisattracties of van
vestigingen van kermisgastronomie.
Artikel 2 : Gegevens van openbare kermissen (wet art. 8 §2)
De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare kermissen in.
De gemeenteraad geeft volmacht aan het College van Burgemeester en Schepenen om de data voor de
kermissen te bepalen :
a) Plaats en data :
- Montenaken : 2de zondag van juli (Klein-Vorsen)

2de zondag van september
zondag het kortst bij 11 november
- Kortijs : 4de zondag van juli
4de zondag van september
- Jeuk : laatste zondag van april
zondag na O.H. Hemelvaart (Hasselbroek)
zondag voor 15 augustus
voorlaatste zondag van september (Hasselbroek St-Hubert)
- Gingelom : 1ste zondag na St-Pieter en St-Paulus (29 juni)
1ste zondag na Allerheiligen
de
- Borlo : 4 zondag van juli
1ste zondag van oktober
- Boekhout : 3de zondag van januari
1ste zondag na St-Pieter en St-Paulus (29 juni)
laatste zondag van september (na St-Lambert)
- Buvingen : 2de zondag van juni
zondag voor het feest van St-Trudo (23/11)
- Niel : zondag na 20 januari
zondag na 15 augustus
- Mielen : 3de zondag van mei
1ste zondag van september
zondag kortst bij St-Saturninus (29/11)
- Muizen : 1ste zondag van mei
1ste zondag van september
- Vorsen : 1ste zondag van mei
3de zondag van september
b) Plan standplaatsen :
Plan van de standplaatsen in te kijken op de bevoegde dienst.
c) Periodes :
De periode van de kermissen loopt van zondag tot en met maandag. De burgemeester kan in bijzondere
omstandigheden een afwijking toestaan op de periode.
Het opstellen van de attracties is toegelaten vanaf de donderdagmorgen op de toegekende plaats voor
de opening van de foor. De toegekende standplaats moet volledig ontruimd zijn de dinsdagavond na de
foor. De burgemeester kan hieraan in bijzondere omstandigheden een afwijking toestaan zowel voor het
opstellen als voor het ontruimen
Artikel 3 : Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8§2, art. 10§1 en KB art. 4 §2
en art.10)
De standplaatsen op een openbare kermis worden toegewezen :
§1 Voor kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel :
- houder zijn van een “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor eigen rekening;
- aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks
bestuur houder van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”.
Bijkomende voorwaarden :
- uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke
aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s;
- wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een nietmenselijke energiebron betreft, de attractie voldoet aan de bepalingen van artikel 10 van het KB
van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen;
- het bewijs dat de uitbating van de kermisattractie met dieren voldoet aan de reglementaire
voorschriften betreffende deze materie;
- het bewijs dat de vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel en de personen die er
werkzaam zijn voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid.
§2 Voor vestigingen van kermisgastronomie zonder bediening aan tafel :
- houder zijn van een “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten” voor eigen rekening;
- aan rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks
bestuur houder van de “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”.
Bijkomende voorwaarden :
- uitbater dient behoorlijk gedekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke
aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s.
- het bewijs dat de vestiging en de personen die er werkzaam zijn voldoen aan de
reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid.
Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per onderneming(=
soort attractie) beperkt tot 1.
Artikel 4 : Verhouding abonnement – losse plaatsen (KB art.8,9 §1)
De standplaatsen op de openbare kermissen worden toegewezen hetzij voor de duur van de kermis, hetzij per
abonnement. Het abonnement is de regel.
De standplaatsen op de openbare kermissen worden toegewezen per abonnement :

De standplaatsen worden toegewezen aan de uitbater die een zelfde standplaats op een
abonnementsplaats heeft verkregen gedurende 3 opeenvolgende jaren.
Voor de berekening van de termijn, worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van de standplaats
door de overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op voorwaarde dat er geen onderbreking
was bij de overname.
De regel van 3 jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van een
opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op de persoon die daarna
de nieuwe overnemer is geworden van de standplaats.
De toewijzing voor de duur van de kermis is mogelijk :
- in geval van absolute noodzaak;
- wanneer de verplichtingen onafscheidelijk zijn verbonden aan de hernieuwing van de kermis (bv.
nieuwe attracties)
Artikel 5 : Toewijzingsregels voor standplaatsen op de openbare kermissen (KB art.13)
5.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats (KB art. 13 en 14)
Wanneer een standplaats vrijkomt, zal de burgemeester of zijn afgevaardigde deze vacature bekend maken door
publicatie van een kennisgeving.
De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften en binnen de termijn voorzien in de
kennisgeving van de vacature. Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden.
5.2. Onderzoek van de kanidaturen (KB art. 15)
Voor de vergelijking van de kandidaturen onderzoekt de gemeente of voldaan is aan de voorwaarden inzake
toewijzing vermeld in artikel 3 van dit reglement.
De standplaatsen worden toegewezen op basis van volgende criteria :
a) de aard van de attractie of van de vestiging;
b) de technische specificaties van de attractie of van de vestiging;
c) de graad van veiligheid van de attractie of van de vestiging;
d) de aantrekkingskracht van de attractie of van de vestiging;
e) de deskundigheid van de uitbater, van de “aangestelde verantwoordelijken” en van het
tewerkgesteld personeel;
f) desgevallend, de nuttige ervaring;
g) de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat.
Het openen van de kandidaturen, hun vergelijkend onderzoek , de controle van de voorwaarden en de
gemotiveerde beslissing tot toewijzing van de standplaatsen worden opgenomen in een proces-verbaal.
5.3. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaats (KB art. 15§5)
De gemeente deelt zowel aan de kandidaat die de standplaats toegewezen kreeg als aan elke niet weerhouden
kandidaat de beslissing die hem aanbelangt mee en dit met ontvangsmelding.
Artikel 6. Het register of plan van de toegewezen standplaatsen (KB art.16)
Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke toegewezen standplaats vermeld staat:
a) de situering van de standplaats;
b) de toewijzingsmodaliteiten van de standplaats;
c) de duur van het gebruiksrecht of het abonnement;
d) de naam, voornaam, adres van de persoon aan wie of door tussenkomst van wie de standplaats teoegewezen
werd;
e) desgevallend, het maatschappelijk doel van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegewezen werd en
het adres van haar maatschappelijke zetel;
f) het ondernemingsnummer;
g) de aard van de attractie of van de vestiging die de standplaats inneemt of die op de standplaats toegelaten
is;
h) desgevallend, de identificatie van de overlater en de datum van de overdracht.
Artikel 7. Spoedprocedure (KB art. 17)
Indien, in de 15 dagen voorafgaand aan de opening van de kermis, de standplaatsen vacant blijven :
- hetzij omdat zij niet konden worden toegewezen na afloop van de gewone procedure (cf. artikel 5
van dit reglement)
- hetzij omdat ze dit in die tussentijd zijn geworden;
- hetzij tengevolge van hun niet-bezetting resulterend uit de afwezigheid van hun houder,
kan er worden voorzien in een spoedprocedure die als volgt is bepaald :
1. de gemeente raadpleegt de door hem gekozen kandidaten. Hij richt zich, in de mate van het mogelijke, tot
verscheidene kandidaten per voorziene standplaats;
2. de kandidaturen worden ingediend tegen hetzij per duurzame drager tegen ontvangstbewijs, hetzij
schriftelijk tegen ontvangstbewijs.
3. de gemeente gaat over tot de toewijzing van de standplaatsen;
4. hij stelt een proces-verbaal op dat per vacature of onbezette standplaats de kandidaten vermeld die hun
kandidatuur hebben ingediend;
5. indien meerdere kandidaten naar eenzelfde standplaats dingen, geeft hij in het proces-verbaal de motivatie
van zijn keuze aan;
6. hij deelt aan iedere kandidaat, hetzij een aangetekend schrijven per post met ontvangstmelding, hetzij bij
persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding, hetzij per duurzame drager (bijv. fax of e-mail) met
ontvangstmelding, de beslissing mede die hem aanbelangt.

Het plaatsen van uitbaters van kermisattracties of vestigingen waaraan een standplaats werd toegewezen op basis
van de spoedprocedure, kan leiden tot aanpassingen aan het plan van de kermis, voor zover deze beperkt blijven en
nauwkeurig worden gemotiveerd door de technische noodzakelijkheden van de toevoeging van de nieuwkomers op
het kermisterrein.
Ook bij het toepassen van de spoedprocedure gebeurt, indien er meerdere kandidaten zijn, de toewijzing op basis
van de wettelijke voorziene criteria.
De aanpassingen zullen onderworpen worden aan de goedkeuring van een eerstvolgende gemeenteraad of college
van burgemeester en schepenen, al naargelang het geval.
Artikel 8. Duur abonnement (KB art.12,§1 en 2)
1. Het abonnement heeft een duur van 5 jaar.
Na afloop wordt het stilzwijgend verlengd behalve in gevallen bedoeld bij het opschorten (cf. artikel
9 van dit reglement) of het afstand doen van het abonnement (cf. artikel 10 van dit reglement).
2. De houder van het abonnement kan, op gemotiveerd verzoek, het abonnement voor een kortere
duur verkrijgen. Deze aanvraag wordt ingewilligd bij de stopzetting van de activiteiten aan het einde
van de loopbaan.
Indien zij omwille van andere motieven aangevraagd wordt, hangt ze af van de beoordeling van de
burgemeester, van zijn afgevaardigde of van de concessiehouder.
Artikel 9. Opschorten abonnement (KB art.12 § 3)
De houder van het abonnement kan het abonnement opschorten wanneer :
1. hij tijdelijk ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen :
- door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest;
- door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond.
De opschorting gaat in onmiddellijk na de bekendmaking van de ongeschiktheid en houdt op op het
einde van de kermis.
Indien de opschorting één jaar overschrijdt, moet zij minstens 30 dagen voor het begin van de
kermis hernieuwd worden.
2. hij over een abonnement beschikt voor een andere kermis die op dezelfde ogenblik plaats heeft :
De opschorting moet worden bekend gemaakt tenminste 3 maanden voor de begindatum van de
kermis. Zij mag geen 3 opeenvolgende jaren overschrijden.
De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de
overeenkomst voortkomen.
De vraag tot opschorting dient te gebeuren d.m.v. :
- een aangetekend schrijven per post met ontvangstmelding;
- een persoonlijk overhandigde brief tegen ontvangstmelding;
- een duurzame drager (fax of e-mail) met onvangstmelding.
Artikel 10. Afstand van het abonnement (KB art. 12§4)
De houder van het abonnement kan van het abonnement afstand doen :
- bij de vervaldag van het abonnement, mits een opzegtermijn van tenminste 3 maanden;
- bij de stopzetting van zijn activiteiten, mits een opzegtermijn van tenminste 3 maanden;
- indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld in artikel 9 1
van dit reglement. De opzegging gaat onmiddellijk in na de bekendmaking van de ongeschiktheid;
- als de houder een vervroegde beëindiging van zijn abonnement aanvraagt voor andere motieven. De
burgemeester, zijn afgevaardigde of de concessiehouder beslist hierover.
- Als de rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent, bij zijn
overlijden, zonder vooropzeg, afstand doen van het abonnement waarvan hij de houder was.
Artikel 11. Schorsing en opzegging van het abonnement (KB art. 12§6)
De gemeente kan het abonnement intrekken of opschorten :
1. hetzij omdat de titularis van de standplaats niet langer voldoet aan de wettelijke verplichtingen betreffende
de uitoefening van kermisactiviteiten of aan deze die van toepassing zijn op de betrokken attractie of
vestiging;
2. indien zij de gemaakte afspraken met de gemeente niet nakomen.
De intrekking of schorsing van het abonnement gaat in vanaf :
- onmiddellijk na het vaststellen van de nalatigheden vermeld in art.11 1 en 2
De beslissing tot intrekking of schorsing wordt betekend bij een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of
op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.
Artikel 12. Overdracht standplaats (KB artikel 18)
De overdracht van een standplaats is toegelaten wanneer :
1. de houder van een standplaats op een openbare kermis de uitbating van zijn attractie(s) of zijn vestiging(en)
stopzet;
2. de houder van een standplaats overlijdt. Zij rechthebbenden kunnen zijn standplaats overlaten.
In beide gevallen is overdracht slechts mogelijk op voorwaarde dat :
- de overnemer(s) de attractie(s) of vestiging(en) uitgebaat op de overgedragen standplaatsen overneemt;
- de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot het toewijzen van een standplaats op de kermis (cfr. Artikel 3
van dit reglement);
- de gemeente vastgesteld heeft dat de overnemer voldoet aan de voorwaarden tot overdracht.
Artikel 13. Inname standplaatsen (KB art.11)
13.1. De standplaatsen kermisattactie of vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel kunnen
ingenomen worden door:

1.

de personen aan wie standplaats toegewezen is (cfr. Art.3 van dit regelement) houders “machtiging als
werkgever in kermisactiviteiten”;
2. de verantwoordelijke van het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de standplaats is toegewezen,
houder van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten”;
3. de echtgeno(o)t(e) of wettelijke samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd
toegewezen, houders van “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor de uitoefening van de
kermisactiviteit voor eigen rekening;
4. de feitelijke vennoten van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houders van de
“machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor de uitoefening van de kermisactiviteit voor eigen
rekening;
5. de personen die beschikken over de “machtiging als aangestelde-verantwoordelijke in kermisactiviteiten”
die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen bedoeld in 1 tot en met 4;
6. aangestelden die de kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de personen bedoeld in 1 tot
en met 4 onder het gezag en in aanwezigheid van deze of van een persoon bedoeld in 5.
De personen bedoeld in 2 tot en met 5 kunnen deze standplaatsen innemen voor zover hun machtiging geldig is
voorde attractie of vestiging die erop uitgebaat worden.
Zij kunnen deze standplaatsen innemen buiten de aanwezigheid van de personen aan wie of door middel van wie
ze werden toegewezen.
13.2. De standplaatsen voor een ambulante activiteit in kermisgastronomie zonder bediening aan tafel kunnen
ingenomen worden door :
1. de personen aan wie de standplaats toegewezen is (cfr. art.3 van dit reglement) houders “machtiging als
werkgever in ambulante activiteiten”;
2. de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats is
toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever in ambulante activiteiten”;
3. de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van
een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;
4. de echtgeno(o)t(e) en wettelijke samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd
toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit
voor eigen rekening;
5. door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een “machtiging als
aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke
persoon of rechtspersoon bedoeld in 1 tot en met 4;
6. door de personen vrijgesteld van de machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten in een
vestiging kermisgastronomie zonder bediening aan tafel, in aanwezigheid en onder het gezag van de houder
van de “machtiging activiteiten als werkgever” of van de houder van de “machtiging ambulante activiteiten
als aangestelde A of B”.
De personen opgesomd in 2 tot en met 5 kunnen de standplaatsen innemen buiten de aanwezigheid van de
personen aan wie of door middel van wie ze werden toegewezen.
AFDELING 2 Organisatie van kermisactiviteiten op het openbaar domein buiten openbare
Kermissen.
Artikel 14 Toepassingsgebied
14.1 Op aanvraag van een kermisuitbater
Eénieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar domein buiten de
openbare kermissen om een kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel uit te
baten dient dit voorafgaand aan te vragen bij de gemeente.
Deze aanvraag dient te gebeuren via een standaardformulier. Dit formulier is te bekomen op het gemeentehuis,
St-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom.
14.2. Vanuit de gemeente
Wanneer de gemeente een standplaats op het openbaar domein wenst toe te kennen, wordt de procedure zoals
omschreven in artikel 5 van Afdeling 1 van dit reglement gevolgd.
Artikel 15 Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen
De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cfr. Afdeling 1 artikel 3) en innemen van de
standplaatsen op de openbare kermis (cfr. Afdeling 1 artikel 13) kunnen standplaatsen op het openbaar domein
verkrijgen en innemen.
Artikel 16 Duur machtiging (KB art.22)
De machtiging wordt door de gemeente toegekend:
- hetzij voor een bepaalde periode
- hetzij per abonnement
Een abonnement kan toegekend worden van zodra de kermisuitbater een zelfde standplaats heeft verkregen
gedurende 3 opeenvolgende jaren.
Voor de berekening van de termijn, worden de opeenvolgende jaren van verkrijging van de standplaats door de
overlater verrekend in het voordeel van de overnemer, op voorwaarde dat er geen onderbreking was bij de
overname.
De regel van 3 jaar geldt niet wanneer de standplaats werd verkregen naar aanleiding van een opschorting van
het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op de persoon die daarna de nieuwe overnemer is
geworden van de standplaats.
AFDELING 3
Artikel 17

De personen belast met de praktische organisatie van de openbare kermissen en de kermisactiviteiten op het
openbaar domein, hiertoe aangesteld door de burgemeester, zijn afgevaardigde of de concessiehouder zijn
gemachtigd om de documenten vermeld in Afdeling 1, artikel 3 van dit reglement te controleren.
Artikel 18 In werking treden reglement (cfr. Wet, art 10§2)
Dit reglement wordt binnen de maand na de aanneming ervan gestuurd naar de minster van Middenstand en
treedt in werking op ……………
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------009A Verkavelingsweg of niet?.
Punt toegevoegd op verzoek van raadslid Kempeneers Firmin overeenkomstig art.22 van het gemeentedecreet.
Op de steenweg ter hoogte van huisnummer 249 - 251 sluit een verkavelingsweg aan , vroeger stond aan het begin
van de weg een verbodsteken “enkel landbouwvoertuigen “ dat is weg gehaald en vervangen door een gebodsteken
,dat wijst er op dat die weg volledig mag gebruik worden,
Dit schept een gevaarlijke situatie voor de bewoners waar van hun garage in het begin van de weg is gelegen.
Het verkeer komt van beide richtingen en is moeilijk in t’ oog te houden .
Mijn vraag is ,is dat een verkavelingsweg of een verbindingsweg.
Na de melding van de Voorzitter dit punt voor advies aan de Lokale Politie voor te leggen wordt dit punt als
behandeld beschouwd.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------009B Nieuw fietspad Landenstraat.
Punt toegevoegd op verzoek van raadslid Kempeneers Firmin overeenkomstig art.22 van het gemeentedecreet.
Hier wil ik vragen zosnel mogelijk signalisatie aan te brengen ,en zo de fietsers en bromfietsers kenbaar te maken
dat het fietspad ophoud te bestaan .
Ik heb reeds een paar keer kunnen vaststellen dat een ongeluk niet ver weg was.
Na de melding van de Voorzitter dit punt voor advies aan de Lokale Politie voor te leggen wordt dit punt als
behandeld beschouwd.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------009C Steenweg 261.
Punt toegevoegd op verzoek van raadslid Kempeneers Firmin overeenkomstig art.22 van het gemeentedecreet.
Op de steenweg ,huis nummer 261 staat een woning te verkrotten ,met bouwmaterialen
Aan de voorkant van de woning die het zicht van de buurtbewoners bij het uitrijden belemmert
De wijkagent heeft reeds een proces verbaal opgesteld, doch zonder gevolg.
Ook de achterkant van de woning is broeihaard van ongedierte ,ik vraag de bevoegde diensten het nodige te willen
doen.
Na de mededeling van de Voorzitter het verzoek te willen richten aan AROHM tot woonstonderzoek met het oog op
de opname in de inventaris van leegstaand & verkrotting wordt dit punt als behandeld beschouwd.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------009D Schooltoelage.
Punt toegevoegd op verzoek van raadslid Kempeneers Firmin overeenkomstig art.22 van het gemeentedecreet.
Op het begin van het schooljaar heeft de gemeente per leerling 45euro van de Vlaamse gemeenschap
ontvangen ,het onderwijzend personeel vraagt op welke manier men deze Toelage gaat besteden
,oftewel zij een verlang lijstje mogen opmaken om lesmateriaal aan te kopen.
Toelichting desbetreffend wordt verstrekt door de schepen van onderwijs.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------009E Schooluitstappen.
Punt toegevoegd op verzoek van raadslid Kempeneers Firmin overeenkomstig art.22 van het gemeentedecreet.
De scholen organiseren meerdere meerdaagse schooluitstappen , er is een maximumfactuur
van 360 euro per scholier voor de volledige duur van het lager onderwijs .voorzien voor dergelijke uitstappen
De ouders vragen zich toch af waarom zij steeds de volle pot moeten betalen bij meerdaagse uitstappen. Graag meer
uitleg van de schepen van onderwijs.
Toelichting desbetreffend wordt verstrekt door de schepen van onderwijs.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GEHEIME ZITTING
010

Ter beschikking stelling van Kristel Delwiche, onderwijzer, voor 9 lestijden aan de gemeentelijke
basisschool De Kleurenboom.
Gelet op het KB van 28 september 1984 houdende uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
Gelet het artikel 56 van het decreet rechtspositie onderwijzend personeel van 27 maart 1991;
Gelet op het B.V.E. van 29 april 1992 betreffende de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de
reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage;

Gelet in de gemeentelijke basisschool De Kleurenboom voor het lager onderwijs op 1 september 2007 slechts 231
lestijden aangewend kunnen worden;
Gelet het vast benoemd onderwijzend personeel in het lager onderwijs van de gemeentelijke basisschool de
Kleurenboom in totaal 240 lestijden aanwendt;
Gelet op het besluit genomen in de gemeenteraad van 28 augustus 2001 waarbij bepaald werd de
terbeschikkingstelling in het gemeentelijk onderwijs uitgesproken worden binnen de instelling waar de
vermindering van lestijden zich voordoet;
Overwegende dat Delwiche Kristel, onderwijzer, de kleinste dienstanciënniteit heeft in het betrokken ambt in de
gemeentelijke basisschool De Kleurenboom;
Overwegende dat het niet mogelijk is een van de in art. 20, par.1, van het B.V.R. van 29.4.1992 tot reglementering
van de terschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking voorgeschreven maatregelen te treffen;
Gelet op de O.B. van 18 november 1992 betreffende toepassing van de wet van 29 juli 1991 betreffende
uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen of besluiten van provinciale en gemeentelijke overheden;
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;
Na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen
Besluit
Artikel 1.- Mevr. Kristel Delwiche, vastbenoemd onderwijzer, met ingang van 1 september 2007 ter beschikking te
stellen wegens gedeeltelijke ontstentenis van betrekking voor 9 lestijden.
Artikel 2.- dit besluit voor bekrachtiging voor te leggen aan de gemeenteraad.
Artikel 3.- een afschrift van dit besluit te laten geworden aan betrokkene, aan de directies en aan het departement
onderwijs.
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Nieuwe affectatie van een onderwijzer voor 5 lestijden vanaf 1 september 2007 aan de Gemeentelijke
Basisschool De Groeiboog.
Gelet op artikel 45, § 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden
van het gesubsidieerd onderwijs, inzonderheid betreffende de nieuwe affectatie;
Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde PMS-centra;
Gelet op het B.V.E. van 29 april 1992 betreffende de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de
reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage;
Gelet op het KB van 28 september 1984 houdende uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;
Gelet ons besluit van heden houdende de ter beschikking stelling wegens ontstentenis van betrekking van Delwiche
Kristel, onderwijzer aan de gemeentelijke basisschool De Kleurenboom, voor 9 lestijden;
Gelet er 5 lestijden tijdelijk vacant zijn vanaf 1 september 2007 aan de gemeentelijke basisschool De Groeiboog;
Overwegende dat Delwiche Kristel in aanmerking komt voor een nieuwe affectatie in deze lestijden;
Gelet op de O.B. van 18 november 1992 betreffende toepassing van de wet van 29 juli 1991 betreffende
uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen of besluiten van provinciale en gemeentelijke overheden;
Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet;
Na beraadslaging, met algemeenheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1. – Mevr. Kristel Delwiche , onderwijzer aan de gemeentelijke basisschool De Kleurenboom, wordt
geaffecteerd aan de gemeentelijke basisschool De Groeiboog vanaf 1 september 2007 voor 5 lestijden.
Artikel 2.- dit besluit voor bekrachtiging voor te leggen aan de gemeenteraad.
Artikel 3. – Dit besluit mede te delen aan betrokkene, directies en aan het departement Onderwijs.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden gemaakt wordt het P.V. van de vorige zitting
goedgekeurd.
De zitting wordt door de heer voorzitter gesloten om ………………….
Namens de gemeenteraad

Marcel Houbey
Charly Moyaerts
secretaris
burgemeester
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