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DD. 24 april 2012

DAGORDE
I. ALGEMEEN BELEID & COORDINATIE
001

Inter-Energa: algemene vergadering van dinsdag 15 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. Statutaire benoemingen.
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: algemene vergadering van dinsdag 22 mei 2012.

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 2011;
4. Kwijting aan bestuurders en commissaris.
5. Benoeming commissaris - revisor.
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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Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg:
- statutenwijziging.
- aanduiding en mandatering van de afgevaardigde in de buitengewone algemene
vergadering van 26 juni 2012.

De voorgestelde statutenwijziging vormt een antwoord op de dwingende vraag vanuit de
Vlaamse overheid om tot een herstructurering van de bestuursorganen van de energieintercommunales over te gaan.
Door de raad van bestuur werd een voorstel van statutenwijziging opgemaakt:
- het aantal leden van de raad van bestuur wordt teruggebracht van minimaal 55 naar de
raad van bestuur bestaande uit 18 leden
- de provincieraad heeft het recht 3 ipv 11 kandidaten voor te dragen

-

-

-

de gemeenten hebben het recht om één kandidaat voor te dragen waarna bij beslissing
van de algemene vergadering maximaal 15 kandidaten tot bestuurder zullen benoemd
worden.
indien geen bestuurder vanuit de gemeente benoemd wordt zal de voorzitter van de
RvB of een door hem aangeduide bestuurder de gemeenteraad toelichting verstrekken
bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging
vanaf de nieuwe RvB zullen er geen mandaten met raadgevende stem meer zijn en zal
het bestuurscomité ophouden te bestaan.

De herstructurering van de bestuursorganen dient eveneens doorgevoerd te worden in de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Inter-energa, Inter-aqua en Inter-media. Zie
hiervoor de volgende dagordepunten.
Bij de uitwerken van de respectievelijke voorstellen door de Raden van Bestuur werd
uitgegaan van volgende aandachtspunten:
• naast de 45 gemeentelijke aandeelhouders zijn tevens de provicnie Limburg, Intergas
en Infrax-Limburg deelnemer in één of meerdere entiteiten van Infrax
• alle deelnemende gemeenten komen in aanmerking voor een mandaat in de raad van
bestuur van Inter-energa, Inter-aqua en Inter-media en kunnen daarvoor slechts één
kandidaat voordragen
• in Infrax Limburg wordt een gereduceerde raad van bestuur geïnstalleerd met
vertegenwoordiging van de voorzitters en ondervoorzitters van Inter-energa, Interaqua en Inter-media
• de bestuurscomités en het Corporate Governance Comité van Inter-energa worden niet
langer weerhouden
• het aantal mandaten voor de provincie, Intergas en Infrax Limburg worden sterk
gereduceerd
• de mandaten met raadgevende stem worden afgeschaft.
Met deze voorstellen wordt volgend resultaat bereikt:
• in totaal wordt het aantal mandaten in de vier entiteiten gezamenlijk gereduceerd van
281 naar 149 of een vermindering van 47%
• door de gemeenten in Inter-energa, Inter-aqua en Inter-media elk één mandaat toe te
kennen blijft de betrokkenheid en de lokale verankering van de gemeenten
gewaarborgd
• de voorzitters en twee ondervoorzitters van Inter-energa, Inter-aqua en Inter-media
maken via een getrapt systeem deel uit van de raad van bestuur van Infrax Limburg en
vormen op die wijze de link tussen de vier entiteiten
• de raad van bestuur van Infrax Limburg fungeert als een orgaan van dagelijks bestuur
van de vier entiteiten.
De voorgestelde statutenwijziging zal behandeld worden in de buitengewone algemene
vergadering op 26 juni 2012.
De raad gaat akkoord met de voorgestelde statutenwijziging en duidt volgende
vertegenwoordigers aan:
- effectieve afgevaardigde: Marie-Claire Noel, raadslid
- plaatsvervangende afgevaardigde: Patrick Lismont, schepen
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Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa:
- statutenwijziging.
- aanduiding en mandatering van de afgevaardigde in de buitengewone algemene
vergadering van 26 juni 2012.

Zie toelichting Infrax Limburg.
Door de raad van bestuur werd een voorstel van statutenwijziging opgemaakt:
- de raad van bestuur bestaat uit zoveel leden als er gemeentelijke deelnemers zijn,
verhoogd met 3 ipv. 10 die benoemd worden door de algemene vergadering
- de provincieraad heeft het recht 1 ipv 6 kandidaten voor te dragen
- de aangesloten opdrachthoudende vereniging en de inbrengende opdrachthoudende
vereniging hebben ieder het recht 1 ipv 2 kandidaten voor te dragen
- vanaf de nieuwe RvB zullen er geen mandaten met raadgevende stem meer zijn en zal
het bestuurscomité en het corporate governance comité ophouden te bestaan.
De voorgestelde statutenwijziging zal behandeld worden in de buitengewone algemene
vergadering op 26 juni 2012.
De raad gaat akkoord met de voorgestelde statutenwijziging en duidt volgende
vertegenwoordigers aan:
- effectieve afgevaardigde: Marie-Claire Noel, raadslid
- plaatsvervangende afgevaardigde: Ingrid Scheepers, raadslid
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Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua:
- statutenwijziging.
- aanduiding en mandatering van de afgevaardigde in de buitengewone algemene
vergadering van 26 juni 2012.

Zie toelichting Infrax Limburg.
Door de raad van bestuur werd een voorstel van statutenwijziging opgemaakt:
- de raad van bestuur bestaat uit 37 ipv 29 leden
- de deelnemende opdrachthoudende vereniging heeft het recht 1 kandidaat voor te
dragen
- vanaf de nieuwe RvB zullen er geen mandaten met raadgevende stem meer zijn en zal
het bestuurscomité ophouden te bestaan.
De voorgestelde statutenwijziging zal behandeld worden in de buitengewone algemene
vergadering op 26 juni 2012.
De raad gaat akkoord met de voorgestelde statutenwijziging en duidt volgende
vertegenwoordigers aan:
- effectieve afgevaardigde: Marie-Claire Noel, raadslid
- plaatsvervangende afgevaardigde: Gilbert Medart, schepen
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Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media:
- statutenwijziging.
- aanduiding en mandatering van de afgevaardigde in de buitengewone algemene
vergadering van 26 juni 2012.

Zie toelichting Infrax Limburg.
Door de raad van bestuur werd een voorstel van statutenwijziging opgemaakt:
- de raad van bestuur bestaat uit minimaal 46 ipv 48 leden
- de deelnemende opdrachthoudende vereniging heeft het recht 1 kandidaat voor te
dragen
- de provincieraad heeft het recht 1 kandidaat voor te dragen
- vanaf de nieuwe RvB zullen er geen mandaten met raadgevende stem meer zijn en zal
het bestuurscomité ophouden te bestaan.
De voorgestelde statutenwijziging zal behandeld worden in de buitengewone algemene
vergadering op 26 juni 2012.
De raad gaat akkoord met de voorgestelde statutenwijziging en duidt volgende
vertegenwoordigers aan:
- effectieve afgevaardigde: Elke Hubar, raadslid
- plaatsvervangende afgevaardigde: Omer Bovy, raadslid
007

Jaarverslag 2011.

De raad neemt kennis van het jaarverslag 2011.
II. FINANCIEN
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Begrotingsrekening 2011

De begrotingsrekening 2011 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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Bouw van een nieuwe kleuterschool voor de vestigingsplaats De Groeiboog te Borlo:
- goedkeuring plannen en bestek.

De plannen en het bestek voor de bouw van een nieuwe kleuterschool voor de vestiging Borlo
van de gemeentelijke basisschool De Groeiboog worden door de raad goedgekeurd.
De nieuwe school zal gebouwd worden op het huidige terrein van deze vestiging, maar wel
langs de Jeuksestraat.
De bouw voorziet in 2 kleuterklassen (waarvan één opdeelbaar is in twee aparte lokalen), een
polyvalente eetzaal, lerarenlokaal, berging, technisch lokaal, hal en overdekking. De totale
oppervlakte van de bouw zal 360 m² beslaan, het maximaal betoelaagbare bouwvolume
volgens de Agion-norm.

De kostprijs wordt geraamd op € 630.870,82, exclusief BTW. Aangezien de norm
gerespecteerd werd mogen we op dit bedrag 70% betoelaging vanwege Agion verwachten.
Het gemeentelijk aandeel is voorzien in het buitengewoon budget 2012.
In principe zal de bouw van de kleuterschool in een gezamenlijk bouwheerschap samen met
de bouw van 7 sociale woongelegenheden, met de sociale bouwmaatschappij Nieuw StTruiden als bouwheer, gerealiseerd worden.
Wij kunnen ervan uitgaan dat de bouwwerken in het voorjaar 2013 kunnen starten en
ongeveer anderhalf jaar zullen duren.
IV. OPENBARE WERKEN
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Aankoop gronden voor aanleg van een bufferbekken langs de gewestweg N789 Borgwormsesteenweg te Mielen:
- definitieve aanvaarding onteigeningsplan.

In zitting van 31 januari 2012 ging de gemeenteraad over tot de voorlopige aanvaarding van
het onteigeningsplan met het oog op het verwerven van gronden voor de aanleg van een
bufferbekken langs de Borgwormsesteenweg en de Extendael te Mielen.
In het kader van de onteigeningsprocedure organiseerde het schepencollege van 12 tot 27
maart 2012 het openbaar onderzoek. Er werden geen mondelinge noch schriftelijke bezwaren
neergelegd.
De Raad besluit het ongewijzigde onteigeningsplan definitief te aanvaarden.
V. RUIMTELIJKE ORDENING
011

Samenwerkingsprotocol betreffende de behandeling van inbreuken op milieu- of
stedenbouwkundige rechtsregels

Om de samenwerking tussen de lokale politiediensten en de stad en gemeentes behorende tot
de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken te optimaliseren en de
afhandeling van inbreuken op milieu- of stedenbouwkundige rechtsregels efficiënt en
eenvormig te laten verlopen, werd beslist om een protocolakkoord op te stellen.
De raad keurt dit protocol goed.

Charly Moyaerts
Voorzitter gemeenteraad

