BEKNOPTE TOELICHTING VAN DE
GEMEENTERAAD DD. 06 November 2012
DAGORDE
I. MOBILITEIT
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Beleidsplan in het kader van de verbreding en verdieping van het mobiliteitsplan

Het Gingelomse mobiliteitsplan dateert van begin 2002 en was aan herziening toe. De
gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit (GBC) nam het beleidsplan 2002 onder de
loep en toetste in oktober 2010 het plan op haar actualiteitswaarde. Al snel bleek dat de leden
van de GBC zich nog konden vinden in de grote lijnen van het plan, maar dat diverse acties
herbekeken dienden te worden in functie van de huidige situatie. De GBC besloot het
Gingelomse mobiliteitsplan te verbreden en te verdiepen met volgende thema’s: fietsnetwerk,
snelheidsbeleid, trage wegen en parkeerbeleid (zware voertuigen). Om te komen tot het
nieuwe beleidsplan werd in de periode 2011-2012 een verkenningsnota, onderzoeksnota en
uitwerkingsnota opgesteld.
In het kader van het participatietraject besliste de gemeenteraad om zowel de bevolking als de
gemeentelijke adviesorganen op de hoogte te stellen van het ontwerp van het beleidsplan.
Het overwegingsdocument bevat de opmerkingen en adviezen m.b.t. het participatietraject.
Aan de hand van dit document werd het ontwerp gemeentelijk mobiliteitsplan aangepast.
De raad besluit het plan voorlopig vast te stellen. Wanneer de PAC dit mobiliteitsplan
goedkeurt, gaat de gemeenteraad over tot een definitieve vaststelling en zal dit plan
gepubliceerd worden.
II. ALGEMEEN BELEID & MOBILITEIT
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Infrax: buitengewone algemene vergadering van maandag 10 december 2012.

Op de agenda van de buitengewone algemene vergadering staat volgend punt ingeschreven:
1. Begroting 2013.
De raad spreekt zich uit over dit punt, bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke
afgevaardigde dient in te nemen 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 11 december 2012.

Op de agenda van de buitengewone algemene vergadering staat volgend punt ingeschreven:
1. Begroting 2013.

De raad spreekt zich uit over dit punt, 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: buitengewone algemene vergadering van dinsdag 18 december 2012.

Op de agenda van de buitengewone algemene vergadering staat volgend punt ingeschreven:
1. Begroting 2013.
De raad spreekt zich uit over dit punt, 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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Inter-Media: buitengewone algemene vergadering van dinsdag 4 december 2012.

Op de agenda van de buitengewone algemene vergadering staat volgend punt ingeschreven:
1. Begroting 2012.
De raad spreekt zich uit over dit punt, bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke
afgevaardigde dient in te nemen en duidt raadslid Hubar Elke voor als volmachtdrager en
raadslid Omer Bovy als plaatsvervangend volmachtdrager.
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Limburg.net : algemene vergadering van woensdag 19 december 2012.

Op de agenda van deze algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Welkom door de voorzitter.
2. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering.
3. Aanduiding secretaris en stemopnemers (art.38 statuten).
4. Begroting 2013, te ontwikkelen activiteiten en strategie.
5. Kapitaalsverhoging Bionerga
6. Varia.
A) Stand van zaken voorbereiding directe inning afvalfactuur.
De raad spreekt zich uit over de agendapunten, bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke
afgevaardigde dient in te nemen en duidt schepen Medart Gilbert aan als volmachtdrager en
schepen Lismont Patrick als plaatsvervangend volmachtdrager.
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Cipal: buitengewone algemene vergadering van vrijdag 7 december 2012.

Op de agenda van de buitengewone algemene vergadering staan volgende punten
ingeschreven:
1. Vastlegging van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar
2013.
2. Goedkeuring van de begroting over het boekjaar 2013.
3. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité.
4. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
De raad spreekt zich uit over deze punten, bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke
afgevaardigde dient in te nemen en duidt raadslid Omer Bovy aan als volmachtdrager.
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IGL: algemene vergadering van vrijdag 14 december 2012.

Op de agenda van de algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. AZERTiE, FeGOB VZW in oprichting, toetreding en aanduiding van kandidaat-bestuurder:
goedkeuring;
2. Financieel rapport over het eerste semester 2012, balans, resultaat en saldo per 30 juni
2012: kennisgeving.
3. Begroting 2013: goedkeuring.
De raad spreekt zich uit over de agendapunten, bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke
afgevaardigde dient in te nemen en duidt raadslid Rita Thierie aan als volmachtdrager en
raadslid Ingrid Scheepers als plaatsvervangend volmachtdrager.
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Verkoop van het afgeschafte deel van het openbaar domein van de St-Trudostraat te
Buvingen: goedkeuring voorwaarden.

In zitting van 30 augustus 2005 trof de raad het principieel besluit tot afschaffing van een deel
(11 m²) van de St-Trudostraat te Buvingen waarna in zitting van 25 september 2007 een
bijkomende afschaffing van een deel (8 m²) principieel goedgekeurd werd.
Bij besluit van 24 februari 2010 besliste de Bestendige Deputatie van de provincie Limburg
tot afschaffing van voornoemd wegdeel en onttrekking aan het openbaar domein.
De verkoopwaarde van dit perceeltje van 19 m² werd door het Aankoopcomité geschat op
€ 165.
De Raad keurt de voorwaarden tot verkoop, opgenomen in de door de Aankoopcomité
opgemaakte verkoopakte, goed waarbij ondermeer de verkoopprijs vastgesteld wordt op € 165
en de kosten ten laste gelegd worden van de koper, namelijk de renende eigenaar Wagelmans
Jean en Canneton Jacqueline, St-Trudostraat 9 te Buvingen.
III. RUIMTELIJKE ORDENING
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Aankoop gronden voor verwezenlijking RUP Dorpskouter:
- goedkeuring aankoopakten.

Met het oog op de verwezenlijking van het inmiddels door de Bestendige Deputatie
goedgekeurde RUP Dorpskouter & Wonen besluit de Raad de aankoop van de woonhuizen
met grond en aanhorigheden gelegen Smisberg 3 en 5 gelegen op de te realiseren toegang tot
het RUP, goed te keuren.
De desbetreffende percelen zijn kadastraal gekend onder Gingelom, 1°afdeling, sectie A nrs.
153D en 154S en hebben respectievelijk een oppervlakte van 7a 75ca en 7a 03ca.
Voor deze aankoop werd beroep gedaan op het Aankoopcomité Hasselt die voor de aankoop
van deze woningen en gronden een overeenkomst afsloot voor een totaal bedrag van €
138.000

In het budget 2012 zijn de nodige kredieten opgenomen in de buitengewone dienst, art.
930/711/54.
IV. FINANCIEN
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Budget gemeente 2012
- wijziging nr.3 : gewone dienst
- wijziging nr.4 : buitengewone dienst

De documenten worden per afzonderlijke zending overgemaakt.
V. LEEFMILIEU
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Klimaatplan in het kader van de Covenant of Mayors

Naar aanleiding van de ondertekening van de Covenant of Mayors in november 2011
engageerde het bestuur zich voor de opmaak van een nulmeting en actieplan binnen het jaar
na ondertekening. De nulmeting was reeds beschikbaar bij de ondertekening. De
gemeentelijke diensten hebben een actieplan opgemaakt aan de hand van het modelactieplan
dat werd voorbereid door de provincie Limburg, Dubolimburg, Infrax en de Bond Beter
Leefmilieu. Als doelstelling wordt vooropgesteld dat er meer dan 20% CO2 zal bespaard
worden. De nulmeting en het actieplan bevinden zich in het dossier.
De provincie en haar partners zullen de gemeenten verder ondersteunen bij de uitvoering van
de klimaatplannen.
De nulmeting
De nulmeting werd opgemaakt door de provincie Limburg en haar partners. De nulmeting is
gebaseerd op de studie die de provincie liet uitvoeren door VITO-Arcadis (TACO2-studie) in
het kader van haar ambitie om klimaatneutraal te worden. Er wordt vertrokken van
beschikbare cijfers (Vlaamse cijfers, federaal, Infrax, …). De nulmeting brengt de
broeikasgasuitstoot van alle sectoren in de gemeente in beeld. Aan de hand hiervan wordt
duidelijk welke belangrijke sectoren zijn in onze gemeente.
Actieplan
De gemeentelijke milieudienst werkte een actieplan uit in samenwerking met de andere
gemeentelijke diensten op basis van het modelactieplan. In dit modelactieplan zijn
maatregelen opgesomd die overeenstemmen met maatregelen uit de TACO2-studie van de
provincie Limburg. In deze studie staan heel wat maatregelen opgelijst die bijdragen aan het
terugdringen van broeikasgasuitstoot. In sommige beleidsdomeinen worden reeds heel wat
maatregelen genomen, maar zullen we een stap verder moeten gaan.
Welke maatregelen werden opgenomen?
Er wordt gekozen om voor de relevante sectoren de meeste maatregelen over te nemen uit het
modelactieplan. Voor sommige van deze maatregelen worden er reeds korte termijn acties
opgenomen (acties die reeds werden opgestart of waarvan het duidelijk is dat deze uitgevoerd
zullen worden). Door de meeste maatregelen over te nemen behoudt het volgende bestuur de
vrijheid om binnen deze maatregelen accenten te leggen en acties te kiezen. Hoe deze
maatregelen zullen worden uitgevoerd, kan tussentijds worden bijgestuurd.

Uitvoering
Voor de uitvoering van het klimaatplan zijn mensen en middelen nodig. De gemeente zette
reeds stappen in zijn klimaatbeleid. Deze inspanningen zullen worden verder gezet en
bijkomende stappen zullen worden gezet.
Wat betreft middelen kunnen bestaande budgetten worden ingezet voor klimaatbeleid door de
klimaatdoelstellingen mee op te nemen in andere beleidsdomeinen. Voor nieuwe projecten
zullen bijkomende middelen worden gezocht. Daarnaast zullen investeringen in klimaatbeleid
vaak besparingen kunnen opleveren (denk maar aan de steeds stijgende energieprijzen).
Het gemeentelijk klimaatplan is een onderdeel in het groter geheel van de provinciale ambitie
‘Limburg klimaatneutraal’. De gemeente staat bijgevolg niet alleen in de uitvoering van dit
klimaatplan.
De raad besluit het plan goed te keuren.
VI. ONDERWIJS.
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Gemeentelijk onderwijs: aanwending lestijdenpakket schooljaar 2012-2013.

GBS De Kleurenboom
Ambt

Aan te wenden
Lt/Uren

Aangewend door
vastbenoemde
personeelsleden
146 Lt
13u/32
252 Lt
18 Lt
12 Lt

Kleuteronderwijzer (basis + SES 15)
187 Lt
Kinderverzorgster
13u/32
Onderwijzer (basis + SES 29)
274 Lt
Bijz.leerkracht RKG
18 Lt
Bijz.leerkracht NCZ
12 Lt
Bijz.Leerkracht Islamitische godsdienst 6 Lt
Bijz.Leerkracht protestantse godsdienst 4 Lt
4 Lt
Bijz.Leerkracht orthodoxe godsdienst
2 Lt
Zorgcoördinator
24u/36
24u/36
ICT-coördinator
6u/36
0
Administratief medewerker HSO
32u/36
32u/36
(1) Aan te wenden op basis van inschrijvingen op 1 september 2011

Aanstelling
tijdelijke
personeelsleden
41 Lt
22 Lt

6 Lt
2 Lt
6u/36

Uit stimuluspunten Scholengemeenschap Haspengouw
Ambt

Aan te wenden
Lt/Uren

Zorgcoördinator
ICT-coördinator
Administratief medewerker

3u/36
2u/36

Aanstelling
tijdelijke
personeelsleden
3u/36
2u/36

GBS De Groeiboog
Ingevolge de eerdere beslissing tot herstructurering van de gbs De Groeiboog, naar aanleiding
van de opheffing van de lagere grad in de vestigingsplaats Homsemstraat 32 te Borlo dient het
lestijdenpakket voor het schooljaar 2012-2013 vastgesteld te worden op basis van de telling
van de kleuters en leerlingen op 1 oktober 2012. Volgens de onderrichtingen dient het

schooljaar aangevat te worden op basis van een realistische raming van het aantal leerlingen
waarop de lestijden alsdan berekend worden.
Op basis van de telling op 1 oktober 2012 kunnen we nu volgende aanwending voorleggen:
Ambt

Aan te wenden
Lt/Uren

Kleuteronderwijzer (basis 221+SES
14+ Tivoli = 241 + overdracht van 17
lestijden uit lager onderwijs)
Kinderverzorgster
Onderwijzer (basis 340 + SES 29 =
369) min overdracht van 17 lestijden
naar kleuteronderwijs
Bijz.leerkracht RKG
Bijz.leerkracht NCZ
Bijz.Leerkracht Islamitische godsdienst
Bijz.Leerkracht protestantse godsdienst

258 Lt

Aangewend door
vastbenoemde
personeelsleden
258 Lt

14u/32
352 Lt

14u/32
300 Lt

24 Lt
(1)
14 Lt
2 Lt

24 Lt

Aanstelling
tijdelijke
personeelsleden

52 Lt

14 Lt
2 Lt

Zorgcoördinator
33u/36
33u/36
ICT-coördinator
8u/36
0
Administratief medewerker HOKT
12u/36
12u/36
Administratief medewerker HSO
25u/36
25u/36
(1) Aan te wenden op basis van inschrijvingen op 1 september 2011

8u/36

Uit stimuluspunten Scholengemeenschap Haspengouw
Ambt

Zorgcoördinator
ICT-coördinator
Administratief medewerker HOKT

Aan te wenden
Lt/Uren

Aanstelling
tijdelijke
personeelsleden

1u/36
6u/36

1u/36
6u/36

De raad keurt het lestijdenpakket goed.

Dagordepunten toegevoegd
014. Straatverlichting Houtstraat & inbraakpreventie Jeuk.
Overeenkomstig het artikel 22 van het Gemeentedecreet werd op vraag van raadslid Schiepers
Kristof dit punt aan de dagorde toegevoegd.
Vraag gericht aan de burgemeester:
‘Ter hoogte van de oude bakker in Jeuk op de Houtstraat staat er een verlichtingspaal die
volledig omgeven is door struiken en bomen. In augustus werden uw diensten hiervan op de
hoogte gebracht door omwonenden. Hieraan werd geen gevolg gegeven. Onlangs werd bij de
buren ingebroken. In de vorige gemeenteraad hebben wij melding gemaakt van een
gelijkaardig probleem in Montenaken. Een goede verlichte omgeving is één van de beste
preventiemaatregelen. Deze problemen werden gesignaleerd en niet uitgevoerd, met inbraken
tot gevolg.’

Vragen:
Zijn de verlichtingen in de Sint Rumoldusstraat en Houtstraat nu in orde?
Kunnen we nauwlettender dit in het oog houden?
De voorzitter meldt dat de technische dienst opdracht kreeg om de nodige snoeiwerken aan de
bomen uit te voeren opdat de desbetreffende lampen van de openbare verlichting vrijkomen.
Om deze werken te kunnen uitvoeren wordt een lift gehuurd. De werken zullen vermoedelijk,
afhankelijk van de weersomstandigheden, volgende week uitgevoerd worden.
015. Organisatie Vogelshow shool Jeuk
Overeenkomstig het artikel 22 van het Gemeentedecreet werd op vraag van raadslid Schiepers
Kristof dit punt aan de dagorde toegevoegd.
Vraag gericht aan schepen van onderwijs Gui Abrahams:
‘Verleden jaar werd u gewezen op de niet geschikte locatie van de refter voor de school in
Jeuk met betrekking tot de organisatie van een Vogelshow. Dit is niet hygiënisch en wel
omwille van volgende redenen:
-Toen een jaar of 2 terug de 'Mexicaanse griep 'uitbrak, was er een zeer groot vermoeden
of zelfs bevestiging dat een vogelgriep de oorzaak was. Deze zou gemuteerd zijn naar een
ziekte voor mensen. Toen werden overal ter wereld (ook in België) massaal
rampenplannen uitgewerkt. Vooral in de scholen werden grote voorzorgsmaatregelen
genomen. Als de juffen en de kinderen besmet zouden geraken, zou dit immers zeer grote
gevolgen hebben op sociaal vlak (alle mama´s moeten dan thuis blijven) met zelfs
mogelijke gevolgen op economisch vlak. Ook De Groeiboog Jeuk leefde toen strenge
maatregelen na om een epidemie te vermijden.
-Al jaren zijn de ramen defect in de eetzaal wat inhoudt dat de zaal nooit verlucht wordt.
Dit is door de ouderraad al meermaals aangehaald. Ook de directrice heeft dit al
meerdere keren aangekaart.
-Jaarlijks wordt er in de klassen werelddierendag gevierd en organiseren de kleuterjuffen
ook ´de week van het huisdier´. Enkel op 1 bepaalde dag mogen de kinderen dan even hun
huisdier (konijn, kat, vis of hond) meenemen naar school, maar dit op afgesproken tijden.
Vogels worden zelfs niet toegelaten op deze dag. De huisdieren mogen absoluut niet de
ganse dag op school blijven. Waarom? Omdat er kinderen zijn met zeer zware allergieën
en de school alles doet om allergische aanvallen te vermijden
-Jaarlijks wordt er dus een 3-daagse vogelshow toegelaten in de eetzaal, waarin de dag
erna de kinderen weer vrolijk moeten spelen. De kooien staan op de tafels waarop de
kinderen ´s anderendaags moeten eten! Dit is echt verschrikkelijk onhygiënisch.
Misschien wordt er eens geveegd of gedweild en de tafels afgestoft, maar dit is niet
voldoende. De zaal wordt al zeker niet verlucht, de zaal wordt niet ontsmet,... en de
parasieten blijven hangen in de lucht. Elk jaar hopen we dat het daags na de vogelshow
niet regent, dat de kinderen tenminste buiten kunnen spelen.
Verleden jaar heeft u beloofd aan de ouderraad om deze show niet meer te late doorgaan in
Jeuk. Dit jaar gaat deze terug door.
Vragen:

-Hoe kan dit? Wat is de procedure voor externe evenementen in de scholen?
-Wie geeft toestemming voor de organisatie?
-Kan dit niet in andere meer geschikte gemeentelijke accommodaties?
-Is het advies of de vraag van een ouderraad iets waar geen rekening mee wordt
gehouden?
-Hoe zit het met de verluchting in de refter? Wat is het plan van aanpak en tegen wanneer
zal dit gerealiseerd worden?
De schepen wijst er vooreerst op dat de ramen niet defect zijn en verluchting mogelijk is.
Vervolgens meldt hij dat de aanvragen tot gebruik van schoollokalen gericht worden aan en
behandeld worden door het Schepencollege en dat ter ondersteuning van de werking van
verenigingen hierop bijna altijd ingegaan wordt. Dit is ook de filosofie van Agion, met name
gemeenschapsgelden optimaal aan te wenden.
Voorafgaand aan deze organisatie werd inderdaad na melding door het Oudercomité overleg
gepleegd met een afvaardiging van het comité en werden vervolgens afspraken gemaakt.
De schepen meldt ook dat uit navraag bij een bevoegde instantie op vlak van volksgezondheid
geen problemen te verwachten waren.
Na enkele woordwisselingen tussen het raadslid, de schepen en de voorzitter wordt dit punt
afgesloten.
016. Middenstand langs de N80
Overeenkomstig het artikel 22 van het Gemeentedecreet werd op vraag van raadslid Schiepers
Kristof dit punt aan de dagorde toegevoegd.
Vraag gericht aan schepen Medart Gilbert:
‘Wat is het standpunt van dit gemeentebestuur omtrent de ondersteuning van middenstand
langs de N80?
-Bepaalde handelaars krijgen geen vergunning omdat ze niet voldoende parking hebben ,
terwijl ze wel een oplossing bedenken met naburige handelaars.
-Betrokkenen werd aangeraden om een architect te nemen, hetgeen ze ook gedaan
hebben. Alleen werd er nu ook met de architect geen oplossing gevonden. De kosten
werden dus tevergeefs gemaakt.
-Wat te doen met een pand dat een handelspand is en dan niet toegestaan wordt om
activiteit uit te oefenen?
-Geen huisnummers verkrijgt waardoor water, elektriciteit, nutsvoorzieningen niet kunnen
aangevraagd worden?
-Als een handelspand niet mag gebruikt worden voor handelsactiviteiten, gaat dit bestuur
dan voorzien in een herbestemming van de gebouwen in kwestie en deze onteigenen?
-Waarom wordt er door de betrokken diensten niet gezocht naar een oplossing? Laten we
de weinig handelaars en ondernemers die we nog hebben in Gingelom toch niet helemaal
doodknijpen met administratieve pesterijen en trachten te zoeken naar werkbare
oplossingen? Is dit de dienstverlening waarover jullie spreken?
-Wat kan er concreet gedaan worden?’
Schepen Medart verwijst in zijn antwoord naar de beleidsvisie rond middenstand langs de
N80 als opgenomen in het GRS en het mobiliteitsplan, naar het bindend advies van het
Agentschap Wegen en Verkeer, naar het belang van parkeermogelijkheden langs deze weg en
naar een aantal positief behandelde dossiers langs deze weg.

Vervolgens komt hij tot het concrete dossier of project waarbij hij uiteindelijk besluit met de
mededeling dat er tot op heden nog geen officiële aanvraag tot stedenbouwkundige
vergunning ingediend werd.
Hierna wordt dit punt afgesloten.

Charly Moyaerts
Voorzitter gemeenteraad

