BEKNOPTE TOELICHTING VAN DE
GEMEENTERAADSZITTING DD.30.10.2007

DAGORDE
I.
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ALGEMEEN BESTUUR
Infrax: buitengewone algemene vergadering van maandag 26 november 2007.

Op de agenda van de buitengewone algemene vergadering staan volgende punten
ingeschreven:
1. Budgettering voor 2008 en de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie
voor het volgende boekjaar.
2. Toetreding nieuwe deelnemer: gemeente Hoeselt voor de activiteit “Riolering”.
De raad gaat akkoord met de inhoud van deze dagorde en duidt raadslid Noel Marie-Claire
aan als volmachtdrager en schepen Patrick Lismont als plaatsvervangend volmachtdrager.
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Inter-Energa: buitengewone algemene vergadering van dinsdag 27 november 2007.

Op de agenda van de buitengewone algemene vergadering staan volgende punten
ingeschreven:
1. Budgettering voor 2008 en de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie
voor het volgende boekjaar.
2. Statutaire benoemingen.
3. Statutenwijziging.
De raad gaat akkoord met de inhoud van deze dagorde en duidt raadslid Noel Marie-Claire
aan als volmachtdrager en schepen Ingrid Scheepers als plaatsvervangend volmachtdrager.
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Inter-Media: buitengewone algemene vergadering van dinsdag 4 december 2007.

Op de agenda van de buitengewone algemene vergadering staan volgende punten
ingeschreven:
1. Budgettering voor 2008 en de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie
voor het volgende boekjaar.
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.
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Inter-Aqua: buitengewone algemene vergadering van dinsdag 11 december 2007.

Op de agenda van de buitengewone algemene vergadering staan volgende punten
ingeschreven:
1. Budgettering voor 2008 en de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie
voor het volgende boekjaar.
2. Toetreding nieuwe deelnemer: gemeente Hoeselt.
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.

004A: CIPAL : buitengewone algemene vergadering van vrijdag 14 december 2007
Op de agenda van de buitengewone algemene vergadering staan volgende punten
ingeschreven :
1. Aanvaarding van nieuwe deelnemer(s).
2. Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het
boekjaar 2008.
3. Bespreking van goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2008.
4. Vervanging van de op voordracht van de gemeente Brasschaat benoemde bestuurder.
5. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité.
6. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
De raad gaat akkoord met de inhoud van deze dagorde en duidt schepen Gilbert Medart aan
als volmachtdrager en schepen Omer Bovy als plaatsvervangend volmachtdrager.
004B: IGL : algemene vergadering van vrijdag 14 december 2007
Op de agenda van de algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven :
1. Statutaire ambtsbenoemigen van bestuurders (Peer en Meeuwen-Gruitrode)
2. Financieel rapport over het eerste semester 2007 : kennisname.
- Financiële bewegingen
- Balans, resultaat en saldo per 30 juni 2007
- Vergelijking van het resultaat met de begroting 2007 en de jaarrekening 2006.
3. Ontwerpbegroting 2008 : goedkeuring.
De raad gaat akkoord met de inhoud van deze dagorde en duidt raadslid Rita Thierie aan als
volmachtdrager en schepen Ingrid Scheepers als plaatsvervangend volmachtdrager.
004C: A.M.L : buitengewone algemene vergadering van woensdag 19 december 2007
Op de agenda van de buitengewone algemene vergadering staan volgende punten
ingeschreven :
1. Welkom door de voorzitter.
2. Aanduiding secretaris en stemopnemers.
3. Statutenwijziging met o.a. naamwijziging.
4. Wijziging maatschappelijke zetel.
5. Begroting 2008, te ontwikkelen activiteiten en strategie
6. Varia
De raad gaat akkoord met de inhoud van deze dagorde en duidt schepen Gilbert Medart aan
als volmachtdrager en schepen Patrick Lismont als plaatsvervangend volmachtdrager.
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Afvalmaatschappij Limburg: statutenwijziging.

De voorgestelde statutenwijziging beperkt zich voornamelijk tot de naams- en adreswijziging
van de maatschappij:
- naam van ‘Afvalmaatschappij Limburg OV’ naar ‘Limburg.net OV’
- adres ‘3530 Houthalen-Helchteren, Grote Baan 176’ naar ‘3500 Hasselt,
G.Verwilghensingel 32’.
en een paar beperkte inhoudelijke wijzigingen en taalkundige aanpassingen.
De Raad keurt deze statutenwijziging goed.
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Intentieverklaring voor de oprichting van een intergemeentelijk
samenwerkingsverband met betrekking tot erfgoed.

In 2004 keurde de Vlaamse Gemeenschap het zogenaamde Erfgoeddecreet goed met als doel
een lokaal of regionaal erfgoedbeleid te stimuleren. Op die manier wilde de Vlaamse
Regering de aandacht voor het roerend en immaterieel erfgoed versterken. Dit gebeurt door
middel van convenants en subsidiëring. De stad Tongeren is reeds sinds 2002 in dit beleid
betrokken, maar heeft nu de wens uitgesproken om een convenant af te sluiten voor een groter
werkingsgebied.
De gemeenten Borgloon, Gingelom, Hoeselt, Kortessem, Riemst, Tongeren, Voeren en
Wellen willen elk meewerken aan dit regionale convenant. Hiervoor dient een
projectvereniging te worden opgericht en dient een intentienota (aanvraagdossier) te worden
samengesteld.
De Raad besluit een princiepsverklaring vast te leggen waarbij bevestigd wordt dat de
gemeente intensief aan deze projectvereniging en deze intentienota wil meewerken.
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Aanduiding vertegenwoordigers voor de Raad van Bestuur van een (op te richten)
projectvereniging met betrekking tot erfgoed.

Met verwijzing naar het dagordepunt waarbij de Raad een intentieverklaring aflegt
betreffende de oprichting van een intergemeentelijke samenwerkingsverband met betrekking
tot erfgoed.
De Raad besluit twee vertegenwoordigers aan te duiden voor de Raad van Bestuur van de op
te richten projectvereniging, waarbij de ene vertegenwoordiger (stemgerechtigd) een
verkozene is uit de meerderheid en de andere (met raadgevende stem) een verkozene is op een
lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en
schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn.
Schepen Patrick Lismont wordt aangeduid als stemgerechtigd lid en Krista Vanmeer als lid
met raadgevende stem.
II.
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ONDERGESCHIKTE BESTUREN
Dotatie aan de politiezone Gingelom-Nieuwerkerken-Sint-Truiden voor het
dienstjaar 2007 : aanpassing.

De raad geeft goedkeuring aan de aanpassing van de dotatie die de gemeente Gingelom aan de
politiezone Gingelom-Nieuwerkerken-St.Truiden voor het dienstjaar 2007 dient te betalen
namelijk 528.220 euro. Dit is 441 euro minder dan het oorspronkelijk bedrag.
Dit bedrag wordt aangepast bij begrotingswijziging nr. 4.
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Kerkfabriek Sint-Pieter Gingelom : Begrotingswijziging 2007- nr.1.

De begrotingswijziging nr. 1 in gewone dienst, ingediend door de Kerkfabriek Sint-Pieter te
Gingelom, wordt met onderstaand resultaat gunstig geadviseerd:

Oorspronkelijke begroting of vorige
wijziging
Huidige aanpassing
Nieuw resultaat

Ontvangsten
26.567

Uitgaven
26.567

Saldo
0

0

+ 852,57/
- 852,57
26.567

0

26.567
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Kerkfabriek Heilig Kruis Vorsen - Begrotingswijziging 2007 - nr.1.

De begrotingswijziging nr.1 in buitengewone dienst, ingediend door de Kerkfabriek H. Kruis
te Vorsen, wordt met onderstaand resultaat gunstig geadviseerd :

Oorspronkelijke begroting of vorige
wijziging
Huidige aanpassing
Nieuw resultaat
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Ontvangsten
26.398,97

Uitgaven

Saldo

216.525
242.923,97

FINANCIEN
P.V. van kasnazicht op 30 september 2007

Het P.V. van kasnazicht wordt éénparig goedgekeurd.
Uit het P.V. van nazicht blijkt dat het vermogen van de gemeente op 30 september 2007
€ 3.604.127,67 bedroeg en als volgt is samengesteld:
- Dexia (rekening courant)
- Bank van de Post
- rekening cultuurcentrum Den Dries
- rekeningen scholen
- Dexia (rekening toelagen)
- Dexia KO uitgaven
- Specien
- beleggingsrekening
- Totaal
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321 335,22 €
23 564,17 €
6 964,29 €
9 748,18 €
488 486,55 €
353 151,38 €
877,88 €
2 400 000,00 €
3 604 127,67 €

Begrotingswijziging 2007 : Gewone dienst nr. 4 - Buitengewone dienst nr. 5

De begrotingswijzigingen van de gewone dienst nr.4 en van de buitengewone dienst nr.5
worden door de gemeenteraad goedgekeurd met volgend resultaat :
TABEL I – Samenvattingstabel begrotingswijziging nr. 4 van de gewone dienst
Volgens de
Verhoging
Verlaging
Na de voorgestelde
+
oorspronkelijke
wijziging
begroting
Alg.resultaat begrotingsrekening
722.820,45
0
0
722.820,45
2005
Definitief resultaat
-12.002,90
0
0
-12.002,90
begrotingsrekening 2006
Definitief alg. resultaat
710.817,55
0
0
710.817,55
begrotingsrekening 2006
Begrotingswijziging 2007
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 2007
GERAAMD ALG.
BEGROTINGSRESUL
TAAT 2007

8.146.231

569.000

0

8.715.231

8.967.994

650.432

156.338

9.462.088

0
41.865
310.000
7.719
-561.347

0
164
0
0
-81.596

0
0
0
0
-156.338

0
42.029
310.000
7.719
-486.605
224.212,55

TABEL I – Samenvattingstabel begrotingswijziging nr.5 van de buitengewone dienst
Volgens de
Verhoging
+
oorspronkelijke
begroting
Alg.resultaat begrotingsrekening
644.067,89
2005
Definitief resultaat
708.999,65
begrotingsrekening 2006
Definitief alg. resultaat
1.353.067,54
begrotingsrekening 2006
Begrotingswijziging 2007
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 2007
GERAAMD ALG.
BEGROTINGSRESUL
TAAT 2007
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632.700

Verlaging
-

Na de voorgestelde
wijziging
644.067,89
708.999,65
1.353.067,54

48.750

583.950

1.716.391

16.001

535.950

1.196.442

0
146.070
7.719
0
-1.222.042

2.860

0

2.860

0
0
-43.141

0
0
-487.200

7.719
0
-777.983
575.084,54

Heffing ter bestrijding van de leegstand en verkrotting van gebouwen en/of
woningen
- schadevergoeding 2002-2003-2004

In de loop van 2004 besloot de Vlaamse regering om de voornoemde aanslagen van 2002,
2003 en een deel van 2004 niet te innen.
Dit betekende dat er geen opcentiemen werden toegepast en geen vergoedingen werden
doorgestort.
Eind 2005 vernietigde het Arbitragehof deze bepalingen. Deze uitspraak komt erop neer dat
de Vlaamse overheid weliswaar retroactief de spelregels mag veranderen, maar dan wel in een
schadevergoeding had moeten voorzien. Dit is echter niet gebeurd.
VVSG heeft dan ook in naam van de gemeenten onderhandeld om een minnelijke schikking
te bekomen.
Een voorstel werd uitgewerkt door een werkgroep waarbij criteria werden toegepast die voor
alle gemeenten op dezelfde en eenduidige manier werden gehanteerd.
Wij ontvingen het voorstel van minnelijke schikking van de Vlaamse overheid van
€ 25.939,58.
De gemeenteraad aanvaardt dit voorstel wat dan ook inhoudt dat er verder geen gerechtelijke
procedures worden opgestart.
IV.
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OVERHEIDSOPDRACHTEN
Inrichting keuken Dennenhof:
-vaststelling voorwaarden en wijze van gunning.

De gemeenteraad besluit de voorwaarden en wijze van gunning vast te leggen voor de
inrichting van de keuken in het buurthuis Dennenhof.
Bedoeling is om binnen het budget van 7 500 EUR een basisinrichting te voorzien die voldoet
aan de voorschriften.
Het nodige krediet is voorzien in de buitengewone begroting 2007.

V.
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ONDERWIJS
Convenant van scholengemeenschap Haspengouw: tijdelijk project voor
vervangingen van korte afwezigheden in het basisonderwijs tijdens de schooljaren
2007-2008.

Binnen de Scholengememnschap Haspengouw kan ook in het schooljaar 2007-2008
deelgenomen worden aan het project betreffende de vervanging van korte afwezigheden.
De voorbije 2 schooljaren liep dit project ook al maar er zijn enkele wijzigingen.
Iedere school ontvangt een dienstbrief met twee bedragen :
- het toegekende contingent 2007-2008;
- het aantal vervangingseenheden (overschot van het budget van het voorbije schooljaar
dat werd overgeheveld naar dit schooljaar) dat enkel voor 1 december 2007 gebruikt
kan worden.
De Raad besluit deze convenant goed te keuren.
VI.
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SPORT & JEUGD
Gemeentelijke sportraad: afsprakennota.

Overeenkomstig het Sport-voor-allen-Decreet van 9 maart 2007, art. 29 dienen tussen het
bestuur en de sportraad samenwerkingsmodaliteiten bepaald te worden. Deze modaliteiten
zijn in de afsprakennota opgenomen en door de gemeenteraad goedgekeurd.
De sportraad gaf haar positief advies voor dit document op 2 oktober 2007.
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Goedkeuring JeugdBeleidsPlan 2008 - 2010

Dit plan bepaalt vnl. het jeugdbeleid voor de komende 3 jaar. Het document is als volgt
gestructureerd:
Deel A: Situatieschets – Objectieve gegevens
1. Identificatie Gemeente Gingelom.
2. Onderzoek en inventaris.
Deel B: Verzamelen van de subjectieve gegevens
1. Logische opbouw van het JBP.
2. Inspraakronde.
3. Verslagen van de inspraakronde.
Deel C: Doelstellingen planperiode 2008 – 2010
1. Jeugdwerkbeleid
2. Jeugdbeleid
Deel D: Financieel programma
1. Uitgaven
2. Ontvangsten
Deel E: Bijlagen
VII.
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WELZIJN

Statuten gemeentelijke adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang.

De concrete samenstelling en de bepalingen omtrent de interne werking van het Lokaal
Overleg Kinderopvang (LOK) worden door de gemeenteraad vastgelegd, dit overeenkomstig
het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007.

Het LOK zal het lokaal bestuur minstens adviseren over:
- de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan;
- de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan;
- de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente.
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Erkenning Adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is hersamengesteld overeenkomstig haar statuten.
Naast de bevoegde schepen voor kinderopvang, de OCMW-voorzitter en een afgevaardigde
van Kind en Gezin zijn zowel de aanbieders als de gebruikers van kinderopvang in het LOK
vertegenwoordigd.
De raad erkent deze adviesraad.
VIII. POLITIE & BRANDWEER
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Aanvullend politiereglement op het wegverkeer: aanleg fietspad in de Landenstraat

Om de verkeersveiligheid in de Landenstraat te verhogen en dit in het bijzonder voor de
fietsers werd in de Landenstraat een dubbelrichtingsfietspad aangelegd vanaf de aansluiting
met de Katseistraat richting Landen.
De raad keurt deze verordening goed.
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Politiereglement ter bepaling van de sluitingsuren van de nachtwinkels.

In zitting van 24 april ll. trof de gemeenteraad een politieverordening waarbij de sluitingsuren
voor nachtwinkels op ons grondgebied bepaald werd tussen 01.00 uur en 20.00 uur.
Naar aanleiding van klachten van handelaars heeft de Raad van State beslist dezelfde
beslissing die de Stad St-Truiden trof te vernietigen.
De Stad heeft inmiddels een nieuwe beslissing getroffen waarbij de sluitingsuren voor
nachtwinkels bepaald werd tussen 01.00 uur en 18.00 uur.
De Raad besluit een eenvormige beslissing te treffen.
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Vaststelling gemeentelijke bijdrage in de kosten voor brandbestrijding voor het jaar
2006.

In een schrijven van het provinciebestuur van 03 oktober 2007 wordt het ontwerp van staat
met de verdeling van de brandweerbijdrage voor het jaar 2006 toegelicht.
De raad neemt kennis van het aandeel dat de gemeente in de kosten voor brandbestrijding
2006 dient bij te dragen, namelijk 137.032,57 EUR en verleent haar positief advies.
IX.
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OPENBARE WERKEN
Collector Cicindria fase 1: overeenkomst tot vestiging erfdienstbaarheid tussen de
gemeente en Aquafin.

Voor de aanleg van de collector Cicicndria – fase 1 – Muizen door de NV Aquafin wordt door
de raad een overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheid goedgekeurd voor de percelen
sectie A nrs.97P en 99A, respectievelijk voor een doorgang op een lente van 46 en 2 meter.
De gemeente zal hiervoor een forfaitaire vergoeding genieten van 144 EUR.

Charly Moyaerts
Voorzitter van de gemeenteraad

