BEKNOPTE TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD
DD. 26 JUNI 2012

DAGORDE
I. FINANCIEN
001

Kerkfabriek Sint Petrus Borlo
- jaarrekening 2011

De jaarrekening voor het dienstjaar 2011 van de kerkfabriek Sint-Petrus Borlo wordt gunstig geadviseerd.
De rekening sluit met volgend overschot :
- Exploitaite : € 5.670,79
- Investeringen : € 4.027,68
002

Kerkfabriek Sint Pieter Boekhout
- jaarrekening 2011

De jaarrekening voor het dienstjaar 2011 van de kerkfabriek Sint-Pieter Boekhout wordt gunstig
geadviseerd.
De rekening sluit met volgend overschot:
- Exploitaite : € 2.273,33
- Investeringen : € 134,41
003

Kerkfabriek Sint Trudo Buvingen
- jaarrekening 2011

De jaarrekening voor het dienstjaar 2011 van de kerkfabriek Sint-Trudo Buvingen wordt gunstig
geadviseerd.
De rekening sluit met volgend overschot:
- Exploitaite : € 6.206,95
- Investeringen : € 24.757,48
004

Kerkfabriek Sint Pieter Gingelom
- jaarrekening 2011

De jaarrekening voor het dienstjaar 2011 van de kerkfabriek Sint-Pieter Gingelom wordt gunstig
geadviseerd.
De rekening sluit met volgend resultaat:
- Exploitatie : € 21.356,75
- Investeringen : € - 7.717,30
Bemerking : het tekort van de investeringen is, volgens de investeringsfiche van de werken aan de dekenij,
ontstaan door het betalen van voorschotten aan de architect (€ 14.075,13) zonder financiering.

005

Kerkfabriek Sint Maria Magdalena Kortijs
- jaarrekening 2011

De jaarrekening voor het dienstjaar j2011 van de kerkfabriek Sint Maria Magdalena wordt gunstig
geadviseerd.
De rekening sluit met volgend overschot :
- Exploitaite : € 3.512,94
- Investeringen : € 4.429,37
006

Kerkfabriek Sint Joris Jeuk
- jaarrekening 2011

De jaarrekening voor het dienstjaar 2011 van de kerkfabriek Sint-Joris Jeuk wordt gunstig geadviseerd.
De rekening sluit met volgend resultaat:
- Exploitatie : € 39.606,67
- Investeringen : € - 7.547,34
Bemerkingen : het tekort van de investeringen werd veroorzaakt door verbeteringen in de rekening 2010
door de provincie waardoor een overschot van € 12.682,10 werd omgezet in een tekort van € -8.415,34.
De verbeteringen omvatten :
- uit de bewijsstukken bleek dat een verdiscontering van € 16.382,85 werd terugbetaald maar niet werd
geboekt.
- vervallen beleggingen : het bedrag van de kasbon en de intresten werden als investeringsopbrengst
geboekt, daar waar de intresten als exploitatieopbrengst dienden geboekt te worden, zodat de
exploitatiekosten verlaagden en een investeringstekort ontstond.
Het eigenlijke tekort werd meer dan waarschijnlijk veroorzaakt door uitgaven in het kader van de renovatie
van de kerk (erelonen en werken) boven de ontvangsten (lening en toelage).
007

Kerkfabriek Sint Saturninus Mielen
- jaarrekening 2011

De jaarrekening voor het dienstjaar 2011 van de kerkfabriek Sint-Satuninus Mielen wordt gunstig
geadviseerd.
De rekening sluit met volgend resultaat:
- Exploitaite : € 7.240,37
- Investeringen : € - 6.439,95
Bemerkingen : Het tekort van de investeringen werd veroorzaakt door :
- De verkoop van grond aan de gemeente in 2010, die voorzien was als financiering van de werken,
werd geboekt als exploitatieopbrengst wat een tekort in de investeringen veroorzaakt.
- Er werd € 3.711,96 meer uitgegeven (€ 70.207,96) voor de werken aan de parochiezaal dan voorzien
was in het budget (krediet : € 66.496,00).
Tevens stellen wij vast dat :
- de investeringsfiche van de werken aan de parochiezaal niet werd bijgevoegd zodat we geen
duidelijk overzicht hebben van de uitvoering en financiering van de werken.
- De staat van het vermogen nul is, ongeacht dat er wel beleggingen en liquiditeiten zijn.
008

Kerkfabriek Sint Martinus Montenaken
- jaarrekening 2011

De jaarrekening voor het dienstjaar 2011 van de kerkfabriek Sint-Martinus Montenaken wordt gunstig
geadviseerd.
De rekening sluit met volgend overschot :
- Exploitaite : € 6.936,16
- Investeringen : € 12.434,06

009

Kerkfabriek Sint Sebastianus Niel
- jaarrekening 2011

De jaarrekening voor het dienstjaar 2011 van de kerkfabriek Sint-Sebastianus Niel wordt gunstig
geadviseerd.
De rekening sluit met volgend resultaat :
- Exploitaite : € 3.978,31
- Investeringen : € 0,00
010

Kerkfabriek Heilig Kruis Vorsen
- jaarrekening 2011

De jaarrekening voor het dienstjaar 2011 van de kerkfabriek Heilig Kruis Vorsen wordt gunstig geadviseerd.
De rekening sluit met volgend overschot:
- Exploitaite : € 1.149,06
- Investeringen : € 134.657,46
011

OCMW
- jaarrekening en jaarverslag 2011

De gemeenteraad neemt zonder opmerkingen kennis van de jaarrekening en het jaarverslag van het
OCMW voor het dienstjaar 2010.
De rekening werd door de raad van het OCMW goedgekeurd in vergadering van 25 mei 2012.
Samenvatting van de jaarrekening :
activiteitencentrum

kosten

100/01 administratie
100/02 sociale dienst
100/03 vreemdelingen
100/04 thuisdiensten
100/05 residentiële zorg
100/06 activiteiten voor senioren
100/07 gezinszorg
100/08 dienstencheques
100/09 Kinderopvang
Tussentotaal
afschrijvingen
meerwaarde verkoop grond
minderwaarde verkoop grond
verrekening voorziening pensioenen
Totaal

299.278,22
720.102,20
149.036,33
284.954,81
17.191,71
155.104,67
473.190,06
832.704,27
281.177,95
3.212.740,22
25.282,56

opbrengsten
214.627,59
491.175,58
135.348,29
130.725,91
1.810,10
69.417,59
455.243,33
728.038,04
276.878,28
2.503.264,71
195.151,06

1.034,00
3.239.056,78

5.997,05
2.704.412,82

Berekening van de gemeentelijke bijdrage
Resultaat van het boekjaar
534.643,96
afschrijvingen materiele vaste activa
-25.282,56 (1)
meerwaarde verkoop grond
195.151,06 (1)
minderwaarde verkoop grond
-1.034,00 (1)
voorzieningen pensioen
5.997,05 (1)
berekende gemeentelijke bijdrage
709.475,51
gebudgetteerde gem.bijdrage 2011
499.966,76
saldo gemeentelijke bijdrage 2010
215.585,98
verschil voor het boekjaar
6.077,23
(1) Mogen niet opgenomen worden in de berekening van de gemeentelijke bijdrage

saldo
-84.650,63
-228.926,62
-13.688,04
-154.228,90
-15.381,61
-85.687,08
-17.946,73
-104.666,23
-4.299,67
-709.475,51
-25.282,56
195.151,06
-1.034,00
5.997,05
-534.643,96

Balans
Aard
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar
Liquide middelen
Overlopende rekeningen
Kapitaal
Gemeentelijke bijdrage
Gecumuleerd resultaat
Investeringssubsidies
Voorzieningen
Schulden op ten hoogste 1 jaar
Overlopende rekeningen
totaal

012

Activa
1.492.787,60
2.172,20
442.825,21
325.364,48
0,00

2.263.149,49

passiva

2.111.496,30
6.077,23
-376.652,79
0,00
414.295,06
107.933,69
0,00
2.263.149,49

Budgetwijzigingen 2012: Nr. 1 - Gewone dienst
Nr. 2 - Buitengewone dienst

De budgetwijzigingen van de gewone dienst nr.1 en van de buitengewone dienst nr.2 worden goedgekeurd.
De wijzigingen hebben volgend resultaat :
Samenvattingstabel budgetwijziging nr. 1 van de gewone dienst

Alg.resultaat begrotingsrekening
2010
Definitief resultaat
begrotingsrekening 2011
Definitief alg. resultaat
begrotingsrekening 2011

Volgens het Verhoging Verlaging Na de
oorspronkelij
+
voorgestelde
ke budget
wijziging
785.816,53
0
0
785.816,53
-521.741 394.515,07

0

-127.225,93

264.075,53

394.
515,07

0

658.590,60

9.768.735

16.472

0

9.785.207

10.524.665
0
3.000
496.000
0
-262.930

98.997
0
24.431
0
300.000
-406.956

24.529
0
0
0
0
-24.529

10.599.133
0
27.431
496.000
300.000
-645.357

Budgetwijziging 2012
Ontvangsten van het eigen
dienstjaar
Uitgaven van het eigen dienstjaar
Ontvangsten vorige jaren
Uitgaven vorige jaren
Ontvangsten overboekingen
Uitgaven overboekingen
Geraamd resultaat van het budget
2012
GERAAMD ALGEMEEN
BUDGETRESULTAAT 2012

13.233,60

Samenvattingstabel budgetwijziging nr. 2 van de buitengewone dienst

Alg.resultaat
begrotingsrekening 2010

Volgens het
Verhoging Verlaging Na de
oorspronkelijke
+
voorgestelde
budget
wijziging
764.605,94
0
0
764.605,94

Definitief resultaat
begrotingsrekening 2011
Definitief alg. resultaat
begrotingsrekening 2011

-588.118 502.424,31

0

-85.693,69

176.487,94 502.424,31

0

678.912,25

Budgetwijziging 2012
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 2002
GERAAMD
ALGEMEEN
BUDGETRESULTAAT
2002

2.289.450

185.300

63.000

2.411.750

2.459.947

396.500

11.150

2.845.297

0
1.038
0

0
100.910
0

0
0
0

0
101.948
0

0
-171.535

0
-312.110

0
51.850

0
-535.495
143.417,25

De documenten worden per afzonderlijke zending overgemaakt
II. MOBILITEIT
013

Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer: gewijzigde
verkeersregeling n.a.v. de herinrichting kerkomgeving Mielen.

Naar aanleiding van de herinrichting van de kerkomgeving in Mielen-boven-Aalst werd er op de
inrichtingsplannen voorzien om de verkeerssituatie te wijzigen.
-

In de Processiestraat werden aan de kant van het kerkhof parkeerplaatsen voorzien waarbij gedeeltelijk
op de weg dient geparkeerd te worden. Om vlot verkeer in de Processiestraat mogelijk te maken stellen
wij voor om in de Processiestraat éénrichtingsverkeer in te voeren komende van de Vrijheersstraat
richting de Bronstraat. Fietsers worden wel toegelaten in beide richtingen.

‐

Er wordt 1 parking voorzien voor gehandicapten aan de zijde van de parochiezaal in de insprong aan het
kerkhof. Deze parking dient aangeduid te worden.

De politie heeft omtrent deze wijzigingen haar gunstig advies geformuleerd.
De raad besluit het aanvullend reglement met betrekking tot deze wijzigingen goed te keuren.
014

Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer: uitbreiding
agglomeratiebebakening te Jeuk, Ramparie- en Julien-Guilliamsstraat.

De huidige bebouwde kom in Jeuk, komende van de Julien Guilliamsstraat, begint volgens het algemeen
politiereglement inzake agglomeratiebebakening dd. 26/10/2006 in de Rampariestraat ter hoogte van
huisnummer 7. Naar aanleiding van de werken in de Rampariestraat zal het kruispunt met de Julien
Guilliamsstraat heringericht worden. Er situeren zich nog enkele woningen buiten de huidige bebouwde kom
in het gedeelte van de Julien Guilliamsstraat aansluitend aan de Rampariestraat en in de Rampariestraat
richting Klein Jeukstraat. Hier geldt momenteel de snelheid van 90 km/u.

Om de verkeersveiligheid te waarborgen wordt beslist om de bebouwde kom uit te breiden tot en met de
woning nr 27 in de Rampariestraat richting Klein Jeukstraat enerzijds en tot en met woning nr 9 inclusief het
zijweggetje in de Julien Guilliamsstraat anderzijds.
De politie formuleerde omtrent deze wijziging haar gunstig advies.
III. LEEFMILIEU
015

Uitgebreid Bosbeheerplan Sint-Truiden - Nieuwerkerken - Gingelom: kennisgeving
goedkeuring, toegankelijkheidsreglement en goedkeuring FSC-certificering

Het uitgebreid Bosbeheerplan Sint-Truiden - Nieuwerkerken – Gingelom werd officieel goedgekeurd voor
een periode van 20 jaar op 25/08/2011 door Bert Vanholen, provinciaal directeur van de provinciale dienst
Limburg van het Agentschap voor Natuur en Bos.
Het uitgebreid Bosbeheerplan Sint-Truiden - Nieuwerkerken – Gingelom werd opgesteld door het
studiebureau Econnection, waarbij de stad Sint-Truiden fungeerde als hoofdopdrachtgever.
Het uitgebreid Bosbeheerplan Sint-Truiden - Nieuwerkerken – Gingelom bevat alle openbare bossen en een
groot deel van de private bossen op het grondgebeid van de drie gemeenten, samen goed voor 256ha77ca.
De gemeente Gingelom beschikt over zo’n 2 ha bos, opgedeeld in meerdere percelen, waarvan één gelegen
is in Kortijs en de andere in Vorsen langsheen de E40. Het zijn deze percelen die mee opgenomen werden in
het bosbeheerplan.
De raad neemt kennis van de goedkeuring.
De raad aanvaardt tevens het toegankelijkheidsreglement. Dit reglement bepaalt op welke manier de bossen
dienen opengesteld te worden voor het publiek. In praktijk is dit echter niet van toepassing op de kleine
bospercelen in eigendom van de gemeente Gingelom.
Tenslotte besluit de raad de aanvraag van een FSC-certificaat voor de bospercelen op het openbaar domein
goed te keuren. De FSC-certificering kan gezamenlijk voor alle boseigenaars, die opgenomen zijn in het
plan, worden aangevraagd. De FSC-certificering garandeert dat de bossen op een duurzame wijze worden
geëxploiteerd.
Voor de uitvoering van de beheerwerken in de bossen van de gemeente Gingelom dient jaarlijks een krediet
voorzien te worden in het budget. Welke werken er dienen te worden uitgevoerd (kappingen, dunningen,
heraanplanting,…) zijn in het plan opgenomen in de kap- en beheertabellen, samen met het jaartal van
uitvoering.
IV. ONDERWIJS
016

Huur met omnium-onderhoudscontract van drie fotocopietoestellen voor het
gemeentelijk onderwijs: vaststellen voorwaarden en wijze van gunning.

Weldra eindigt de huidige huur- en onderhoudsovereenkomst voor de kopietoestellen in de scholen te Jeuk,
Mielen en Montenaken.
De ICT-cel heeft een onderzoek gedaan naar huidige situatie, gewenste situatie en mogelijkheden.
.

Hieruit blijkt dat we op dit ogenblik in de scholen te Montenaken, Jeuk en Mielen (secretariaat) gebruik
maken van 3 toestellen:
- Kleine kopier Océ OP1014
- Zwart printer HP P3015x
- Kleurenprinter Dell 3130cn
wat samen neerkomt op een maandelijkse prijs van € 206,29 per combinatie.
De ICT-cel stelt voor de voornoemde combinatie te vervangen door een kleurenkopier.
De raad bepaalt, gelet het advies van de ICT-cel, de voorwaarden voor het huren- met ominium
onderhoudsovereenkomst van drie kleurenkopiers die aan volgende minimale technische specificaties dienen
te voldoen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

printen, scannen en kopiëren in kleur
met feeder
A3/A4
recto-verso
minimum 2 papierlades
600dpi resolutie (printen, kopiëren en scannen)
20ppm A4
ethernetaansluiting
scannen naar USB
printen vanaf USB
codesysteem voor registratie en beheer van afdrukken

De kostprijs van deze opdracht wordt geraamd op € 6.516 per jaar. Bedoeling is een overeenkomst af te
sluiten voor de duur van VIER jaren.
De opdracht zal worden gegund na onderhandelingsprocedure.
Volgende gunningcriteria worden voorgesteld.
•
•
•
•

Huurprijs per maand (40 punten)
Prijs per pagina (zwart-wit) (20 punten)
Prijs per pagina (kleur) (20 punten)
Aangeboden configuratie (20 punten)

De nodige kredieten zijn beschikbaar.

016A

Opvang asielzoekers in Borlo.

Overeenkomstig het artikel 22 van het Gemeentedecreet werd op vraag van raadslid Schiepers Kristof dit
punt aan de dagorde toegevoegd.
In deze vraagt het raadslid:
- de stand van zaken met betrekking tot het opvangcentrum te vernemen
- welke stappen er genomen kunnen worden of zijn om tot een leefbare oplossing voor Borlo te komen
- antwoord op de vragen als geformuleerd door het actiecomité in hun petitie.
De burgemeester geeft uitvoering uitleg over de stand van zaken, vetrekkend van de aankondigingsbrief
vanwege Fedasil St-Truiden dd.05 juni 2012 tot de vergadering met de afgevaardigden van Fedasil Brussel
en Sint-Truiden en Arohm die in de voormiddag plaats vond.
Raadslid Schiepers meldt hierop de gebrekkige informatieverstrekking door de gemeente en de afwezigheid
van de afgevaardigden op de infovergadering, georganiseerd door Fedasil, te betreuren.

Nadat raadslid Schiepers ook wijst op de verkeerde aanpak door de gemeente in het ruimtelijk bestemmen
van dergelijke gebouwen wordt na enige discussie de bespreking van dit punt gesloten.
GEHEIME ZITTING
017

Aanstelling waarnemend secretaris - Dirk Schalenborgh.

De raad gaat akkoord om Dirk Schalenborgh, diensthoofd technische dienst,
vanaf 16 juli 2012 tot en met 15 augustus 2012 aan te stellen als waarnemend secretaris.

Moyaerts Charly
Voorzitter van de Gemeenteraad
Burgemeester

