BEKNOPTE TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD
DD. 27 maart 2012

DAGORDE
I. POLITIE
001

Jaarverslag 2011 van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken:
voorstelling.

Wnd. Korpschef Jan Gielen licht het jaarverslag 2011 van de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom –
Nieuwerkerken ter zitting toe. Dit jaarverslag kan geraadpleegd worden op de website van de lokale politie.

II. ALGEMEEN BELEID & COORDINATIE
002

Infrax: gewone algemene vergadering van maandag 23 april 2012.

Op de agenda van de voornoemde algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering.
2. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering.
3. Balans en resultatenrekening boekjaar 2011.
4. Kwijting aan bestuurders en commissaris.
5. Benoeming commissaris - revisor.
De raad spreekt zich uit over deze punten en het standpunt dat de gemeentelijke afgevaardigde dient in te
nemen. Raadslid Noel Marie-Claire wordt aangeduid als volmachtdrager en schepen Patrick Lismont als
plaatsvervangend volmachtdrager.
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Inter-Media: algemene vergadering van dinsdag 8 mei 2012.

Op de agenda van de voornoemde algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering.
2. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering.
3. Balans en resultatenrekening boekjaar 2011.
4. Kwijting aan bestuurders en commissaris.
5. Toetreding nieuwe deelnemers.
6. Benoeming bestuurders en commissaris-revisor.
De raad spreekt zich uit over deze punten en het standpunt dat de gemeentelijke afgevaardigde dient in te
nemen. Raadslid Hubar Elke wordt aangeduid als volmachtdrager en raadslid Omer Bovy als
plaatsvervangend volmachtdrager.
III. TOERISME
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Projectvereniging Toerisme Haspengouw:
- goedkeuring jaarrekening 2011 en accountantsverslag
- goedkeuring begroting en begrotingswijziging 2012
- goedkeuring activiteitenverslag

Overeenkomstig het art.10 van de projectvereniging ‘Toerisme Haspengouw’ verleent de gemeenteraad
goedkeuring aan de jaarrekening 2011 die per 31 december 2011 afsloot met een balanstotaal van €
59.043,81 en een winst van het boekjaar van € 16.582,98 waardoor het positieve saldo, na inbreng van het
resultaat van de vorige rekening, € 58.043,81 bedraagt, het accountantsverslag dd. 1 februari 2012 en de
begroting en begrotingswijziging voor 2012 met een bedrag van € 74.028.31 nog te bestemmen middelen.
Tevens verleent de Raad kwijting aan de bestuurders Wicheler Jan en Schiepers Kristof voor het boekjaar
2011.
Ook wordt een beperkte statutenwijziging goedgekeurd:
- de voorzitter kan voortaan herverkozen worden
- het opnemen van een reeds goedgekeurde gemeentelijke basisbijdrage van € 0,25 per inwoner
- een aanpassing van de verdeelsleutel bij ontbinding en vereffening.
Alle voornoemde punten werden door de Raad van Bestuur van de projectvereniging in vergadering van 09
februari 2012 goedgekeurd.

IV. OPENBARE WERKEN
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Collector Melsterbeek fase 3
- goedkeuren bestek en plannen

De raad keurt het bestek voor de aanleg van de aquafincollector Melsterbeek fase 3 tussen Aalst en
Boekhout goed.
Dit bestek omvat de aanleg van de collector van Aalst via Mielen (Truierstraat-Kerkstraat-Bronstraat deelLindestraat) tot in Boekhout (Heilig Hartstraat).
Alle rioleringswerken en de noodzakelijke opbraakwerken en herstellingswerken tengevolge hiervan zijn ten
laste van Aquafin en zijn geraamd op 5.061921,67 € excl BTW.
In de Truierstraat, de Lindestraat en de Heilig Hartstraat is de vernieuwing van greppel en borduur en de
aanleg van nieuwe stoepen samen met de meerkost voor de herinrichting van de schoolomgeving ten laste
van de gemeente. Dit wordt geraamd op 299.095,90 €.
Ook Infrax heeft een aandeel van 36.937,83 € evenwel voor 75% ten laste van Gingelom.
Het totale gemeentelijk aandeel wordt momenteel geraamd op 389.609 € incl BTW.
De uitvoering is voorzien voor 2013. In het financieel meerjarenplan is een krediet ogenomen ten bedrage
van € 350.000. De nodige kredieten zullen opgenomen worden in het buitengewone budget 2013.
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Herstellingswerken verzakte stoepen Steenweg en Groenhof
- goedkeuren ontwerp en bestek

De raad keurt het bestek voor het uitvoeren van herstellings- en verbeteringswerken aan de verzakte stoepen
langs de Steenweg in Gingelom en het Groenhof in Jeuk goed.
Deze werken zullen via een onderhandelingsprocedure worden toegewezen aan een aannemer die de
verzakkingen zoveel mogelijk zal herstellen met herbruik van de bestaande materialen.
De werken worden geraamd op 48.000 € incl BTW.
De nodige kredieten zijn voorzien in het buitengewone budget 2012.

V. ONDERWIJS
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Aankoop van 3 digitale borden voor de gemeentelijke basisscholen De Kleurenboom
en De Groeiboog: vaststellen voorwaarden en wijze van gunning.

De Raad geeft toelating tot het opstarten van de onderhandelings-procedure met het oog op de aankoop van
3 digitale schoolborden en legt hiertoe de voorwaarden vast.
Het is de bedoeling om, nadat vorig jaar digitale schoolborden in de klassen van de zesdejaars geplaatst
werden, nu ook digitale borden te plaatsen in de klassen van de vijfdejaars. Op die manier zal vanaf volgend
schooljaar de derde graad in gemeentelijke scholen beschikken over digitale borden.
De kostprijs wordt geraamd op € 18.000 incl. BTW.
Dit bedrag is voorzien in het buitengewone budget 2012.
VI. OVERHEIDSOPDRACHTEN
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Verkoop van brandhout
- vastellen voorwaarden

De raad stelt de voorwaarden vast voor de verkoop van een grote partij brandhout afkomstig van de snoeien onderhoudswerken in een aantal holle wegen in Gingelom uitgevoerd in het kader van het Leaderproject
in samenwerking met het regionaal landschap Haspengouw.
Het brandhout is gestapeld in verschillende containers en keermuren op de werkplaats van de technische
dienst en wordt zo in verschillende loten te koop aangeboden.
Via Gingelom Vandaag zal de bekendmaking gebeuren en er kunnen schriftelijk biedingen uitgebracht
worden per lot apart. De hoogste bieding per lot krijgt het desbetreffend lot brandhout toegewezen.
De minimum verkoopprijs wordt voorgesteld op € 35 per ton.
De biedingen lopen vanaf de bedeling van het infoblad begin april tot vrijdag 27 april 10u.

Charly Moyaerts
Voorzitter gemeenteraad

