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RUIMTELIJKE ORDENING
Goedkeuring Lokaal Woonplan.

Ter zitting werd een toelichting van het lokaal woonplan gegeven door een medewerker van
Stebo vzw hetwelk unaniem goedgekeurd werd.
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ALGEMEEN BESTUUR
Infrax: algemene vergadering van maandag 21 april 2008.

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 van de algemene vergadering.
3. Balans en resultatenrekening boekjaar 2007.
4. Kwijting aan bestuurders en commissaris.
5. Toetreding nieuwe deelnemer.
6. Statutaire benoemingen.
De raad spreekt zich uit over deze punten en bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke
afgevaardigde dient in te nemen en duidt raadslid Noel Marie-Clarie aan als volmachtdrager
en schepen Patrick Lismont als plaatsvervangend volmachtdrager.
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Streekpact Limburg 2008-2013.

Onze gemeente is lid van de vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV)
Limburg.
In het kader van het ERSV verlenen het provinciebestuur, de gemeenten en sociale partners
advies m.b.t. een aantal belangrijke aspecten inzake de sociaal-economische ontwikkeling van
Limburg en plegen zij overleg omtrent de prioriteiten en acties die in dit kader in Limburg
ontwikkeld dienen te worden. Dit overleg vindt plaats binnen de SERR (SociaalEconomische Raad van de Regio, bipartiet overleg van sociale partners) en binnen RESOC
(Regionaal Sociaal-Economisch Overleg Comité; tripartiet overleg tussen lokale besturen en
sociale partners).

Het is duidelijk dat na de aanloopfase beide organen een steeds actievere rol gaan spelen in
het sociaal-economisch beleid van Limburg. Hierbij wordt uitgegaan van een strategie die tot
doel heeft geheel Limburg te betrekken in dit ontwikkelingsbeleid. Iedere streek, stad of
gemeente moet welvaren bij de Limburgse ontwikkelingsstrategie. Dit kan maar gerealiseerd
worden wanneer alle betrokken partijen vanuit hun eigen bevoegdheden en draagkracht
meewerken aan de realisatie van de voorgestelde doelstellingen en acties. Om die reden is een
betrokkenheid van de steden en gemeenten bij het sociaal-economisch beleid voor Limburg
van fundamenteel belang.
Vanuit deze samenwerking werd het Streekpact Limburg 2008-2013 opgemaakt. In dit
streekpact vindt u de krachtlijnen, onderbouwd met duidelijke doelstellingen en actiekaders
waarop Limburg de volgende jaren wil inzetten.
Het streekpacht vormt het prioriteiten- en werkkader voor de invulling van het sociaaleconomisch streekbeleid voor Limburg.
Het kwam tot stand via diverse thematische overlegtafels en via gebiedsgericht overleg op
niveau van de vijf streken in Limburg. Het plan wordt gerealiseerd met inzet van middelen
van de diverse overheden en van de sociaal-economische organisaties in Limburg. Ook de
middelen waarover het ERSV beschikt zullen ingezet worden om additioneel waar nodig een
aantal bijkomende ondersteuningsmaatregelen uit te werken.
Het streekpact voor Limburg werd op 11 februari 2008 goedgekeurd door RESOC Limburg.
Het Vlaams decreet op de ERSV’s voorziet dat het streekpact wordt goedgekeurd door de
individuele partners in het streekbeleid
De gemeenteraad verleent haar goedkeuring aan het streekpact.
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FINANCIEN
Opdrachten van dagelijks bestuur.

Door de gemeenteraad werd op 29 mei 2007 vastgesteld dat verrichtingen van de gewone
dienst beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur in zoverre dat ze het
gemeentebestuur niet jaaroverschrijdend binden.
Dit betekent dat de gemeenteraad dient te beslissen over alle opdrachten van meer dan 1 jaar
ongeacht de kostprijs ervan.
Voor de investeringen van de buitengewone dienst is het college bevoegd tot € 5.500,00 voor
zover de werken, leveringen en diensten binnen hetzelfde jaar uitgevoerd worden.
Om kleinere dossiers niet aan de gemeenteraad te moeten voorleggen gaat de gemeenteraad
akkoord om in het geval vermeld in alinea 1 ook de limiet van € 5 500,00 in te voeren.
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Tariefreglement voor stappentellers.

50% van de Limburgers beweegt te weinig. Dit heeft diverse negatieve gezondheidsfactoren.
Eenvoudige regelmatige bewegingsactiviteiten kunnen hier een kentering in brengen.
Samen met de Provinciale Dienst Gezondheid en het Limburgs Gezondheidsoverleg
organiseert gedeputeerde voor welzijn en gezondheid Erika Thijs de “gezondheidscampagne
Limburg beweegt in 10.000 stappen”.
De gemeente Gingelom stapt mee in het gezondheidsproject en heeft met de provincie een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Het doel is om tussen 15 april en 15 mei 2008 10.000 Limburgers te mobiliseren om dagelijks
hun aantal stappen te registreren met een “stappenteller” met het oog op :
- zicht te verkrijgen op hoeveelheid beweging per dag
- telt aantal stappen bij alle activiteiten (ook “stofzuigen” telt mee)
- zorgt voor aanmoediging
- helpt bij betere bewegingsdoelen te stellen en te bereiken
- maakt het streven naar actief leven uitdagend en plezierig
De gemeente Gingelom heeft 50 stappentellers aangekocht aan de prijs van € 12,30
(winkelprijs € 22,95) en heeft er 50 gratis gekregen van de vzw Limburgs
Gezondheidsoverleg.
De gemeenteraad besluit om deze stappentellers te verkopen aan de prijs van € 7,00 aan de
inwoners van de gemeente die wensen mee te werken aan deze campagne.
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Tariefreglement voor het tijdelijk aanbieden van compost in bulk op het
Sorteerpark

De inwoners van Gingelom kunnen in de compostinstallatie te Bilzen permanent compost
afhalen.
Aangezien het voor inwoners van Gingelom niet evident is om zich voor een aanhangwagen
compost naar Bilzen te verplaatsen, wenst het gemeentebestuur in het voorjaar (maand april)
en in het najaar (maand oktober) zelf compost te gaan afhalen in Bilzen en die ter beschikking
van de bevolking te stellen op het sorteerpark. Zo wordt het ecologisch tuinieren deels
gepromoot en zal er minder CO2 uitstoot zijn wat het milieu ten goede komt.
De gemeenteraad besluit om het tarief voor de verkoop van de compost in bulk vast te stellen
op € 4,00/m³
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Aangaan van leningen ter financiering van buitengewone uitgaven voor het
dienstjaar 2008
- algemene offerteaanvraag
- bestek

Er dient prijs gevraagd te worden voor het aangaan van leningen ter financiering van de
buitengewone uitgaven 2008.
De gemeenteraad gaat akkoord om de opdracht te gunnen volgens een algemene
offerteaanvraag en rekening houdend met de volgende gunningcriteria :
1.

De prijs
-

-

2.

90 punten

de aangeboden marge t.a.v. de opgegeven referentievoet
tijdens de opnemingsperiode
na de omzetting in lening (rekening houdend met andere
modaliteiten met een invloed op de financieringskost zoals
flexibiliteit op vlak van de kredietmodaliteiten en
mogelijkheid om op marktopportuniteiten in te spelen)
de reserveringscommissie
andere modaliteiten met een invloed op de financieringskost
flexibiliteit op vlak van de kredietmodaliteiten en
mogelijkheid om op marktopportuniteiten in te spelen
- actief schuldbeheer

De additionele dienstverlening

10 punten
60 punten

5 punten
9 punten
6 punten
10 punten

10 punten

Totaal

100 punten

De opdracht wordt als volgt samengesteld : - financieringen op 20 jaar
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100 punten

: € 1.321.850,00

OPENBARE WERKEN
Onderhoudswerken asfaltwegen dienstjaar 2008
- principiële beslissing
- vaststellen voorwaarden aanstellen ontwerper

De raad verleent goedkeuring voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan de gemeentelijke
buurtwegen.
Tevens beslist de raad om aan het college toestemming te verlenen om een ontwerper aan te
stellen.
Deze werken worden geraamd op 75.000 EUR, inclusief BTW.
De nodige kredieten zijn voorzien in de buitengewone begroting 2008
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OVERHEIDSOPDRACHTEN
Aanschaf van IT - infrastructuur voor de gemeentelijke basisscholen : vaststellen
van de voorwaarden en de wijze van gunning.

De Raad besluit om over te gaan tot de aankoop van nieuwe IT infrastructuur in de
gemeentelijke basisscholen.
Om de ICT infrastructuur in de scholen verder uit te bouwen is er in deze fase nood aan:
- Draadloos netwerk in de scholen van Mielen, Jeuk en Montenaken
- 37 –tal PC’s: 1 PC per klas vanaf 2de kleuterklas
- 9-tal printers : centrale netwerkprinters
De kostprijs wordt geraamd op 80.000 EUR, inclusief BTW.
De nodige kredieten zijn voorzien in de buitengewone dienst van de begroting 2008.
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LEEFMILIEU
Vaststelling van het aangepast ontwerp van zoneringsplan.

In uitvoering van diverse Europese waterrichtlijnen en op basis van de wet van 16 maart 1971
op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, heeft de Vlaamse
milieumaatschappij voor alle Vlaamse gemeenten een zoneringsplan opgesteld.
Dit zoneringsplan bakent de gebieden af in zuiveringszones. Enerzijds de zuiveringszones
waarvan het afvalwater reeds wordt afgevoerd naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie of
binnen afzienbare tijd zal worden afgevoerd en anderzijds de zones of woningen waarvan het
afvalwater niet kan worden afgevoerd naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie en waarvan het
afvalwater in de toekomst individueel dient gezuiverd te worden.

Bij de opmaak van dit zoneringsplan zijn verschillende fases doorlopen waarbij zowel de
gemeente als de beheerder van de rioleringen Infrax deze zoneringsplannen onderzocht
hebben en waarbij het aantal rode gebieden of zone waar in de toekomst een individuele
zuivering noodzakelijk zal zijn gereduceerd werd naar nog slechts 3 locaties. Momenteel
werkt Infrax een regeling uit voor alle gemeenten die hun riolering hebben overgedragen aan
Infrax, waarbij de kosten voor het plaatsen van een IBA of particuliere zuiveringsinstallatie
door Infrax zouden gedragen worden.
De raad besluit om het ontwerp zoneringsplan van Gingelom goed te keuren.
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Goedkeuring Milieujaarprogramma 2008.

De raad besluit om het milieujaarprogramma 2008 goed te keuren. Dit milieujaarprogramma
rapporteert over de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 voor het jaar
2008.
Alle beleidsvisies en acties voor de clusters van de overeenkomst die door de raad worden
ondertekend, zijn opgenomen in het milieujaarprogramma 2008.
De gemeentelijke adviesraad van milieu en natuur heeft hierover op 13 maart een gunstig
advies uitgebracht.
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Ophalen en verwerken van één of meerdere afvalstoffen van het gemeentelijk
containerpark
- vaststellen voorwaarden wijze van gunning
- goedkeuring bestek

De raad keurt het bestek en de wijze van gunning met betrekking tot het ophalen en
verwerken van één of meerdere afvalstoffen afkomstig van het gemeentelijk containerpark
goed.
Het betreft de volgende afvalfracties:
- hout: huren van containers, afvoer en verwerking
- grofvuil: huren van containers en afvoer
- gemengde kunststoffen: huren van container en afvoer
- roofing: afvoer en verwerking
De overige afvoer- en verwerkingscontracten worden via de afvalintercommunale geregeld of
worden in eigen beheer afgevoerd naar een verwerkingsinstallatie.
De nodige kredieten zijn voorzien in de gewone begroting 2008.
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POLITIE

Aanvullend politiereglement op het wegverkeer: uitbreiding bebouwde kom in de
Sint-Truidenstraat te Montenaken.

Daar men de verkeersveiligheid in de Sint-Truidenstraat wenst te verhogen en na het gunstig
advies vanwege de lokale politie is het nodig de bebouwde kom in de Sint-Truidenstraat uit te
breiden tot aan de woning met huisnummer 28. De raad besluit een verordening te treffen.

VIII. GEHEIME ZITTING
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Aanstelling gemeenschapswachten als vaststellend ambtenaar in het kader van de
gemeentelijke administratieve sancties.

De Raad gaat akkoord om de gemeenschapswachten Onkelinx Wendy en Slingers Tim aan te
stellen als vaststellend ambtenaar in het kader van de Gemeentelijke Administratieve
Sancties. Tot op heden konden enkel de politieambtenaren en de hulpagenten dergelijke
vaststellingen doen.

Charly Moyaerts
Voorzitter van de gemeenteraad

