BEKNOPTE TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD
DD.27 MEI 2008

DAGORDE
I.
001

POLITIE
Jaarverslag 2007 van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken:
voorstelling.

De raad neemt kennis van het jaarverslag 2007 van de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom –
Nieuwerkerken.
II.
002

ALGEMEEN BESTUUR
Inter-Regies: algemene vergadering van donderdag 12 juni 2008.

Op de agenda van de algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Goedkeuring van het jaarverslag over het dienstjaar 2007, voorgelegd door de Raad van
bestuur.
2. Verslag van het College van commissarissen.
3. Verslag van de Commissaris-revisor.
4. Goedkeuring van de balans en de resultatenrekening over 2007.
5. Goedkeuring van de begroting en de bijdragen voor 2008.
6. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de leden van het College van
Commissarissen.
7. Statutaire benoemingen.
8. Uittreding en toetreding van vennoten.
De raad spreekt zich uit over deze punten en bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke
afgevaardigde dient in te nemen en duidt OCMW-raadslid Abel Bex aan al volmachtdrager en
raadslid Jan Wicheler als plaatsvervangend volmachtdrager.
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CIPAL: algemene vergadering van vrijdag 13 juni 2008.

Op de agenda van de algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Aanvaarding van nieuwe deelnemer(s).
2. Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2007.
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2007, afgesloten op 31 december 2007.
4. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2007.
5. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité.
6. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
De raad spreekt zich uit over deze punten en bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke
afgevaardigde dient in te nemen en duidt schepen Gilbert Medart aan als volmachtdrager en
schepen Omer Bovy als plaatsvervangend volmachtdrager.
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IML: buitengewone algemene vergadering van donderdag 19 juni 2008.

Op de agenda van de algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Voorlegging jaarrekeningen 2007.
2. Toelichting stand van zaken vereffening.
3. Timing en procedure afsluiting vereffening.
4. Kennisgeving uitbetaling vennoten en verdeling grindpot.
5. Varia.
De raad spreekt zich uit over deze punten en bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke
afgevaardigde dient in te nemen en duidt burgemeester Charly Moyaerts aan als volmachtdrager
en OCMW-raadslid Abel Bex als plaatsvervangend volmachtdrager.
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IGL: algemene vergadering van vrijdag 20 juni 2008.

Op de agenda van de algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Toelichting van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2007.
2. Toelichting van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2007.
3. De balans 2007 en de resultatenrekening 2007, en de vaststelling van het saldo:
goedkeuring.
4. Kwijting aan de bestuurders: goedkeuring.
5. Kwijting aan de commissaris-revisor: goedkeuring.
6. Vaststelling van de werkingstoelage van de deelnemers-gemeenten(aandelen A) voor het
activiteitencentrum Centraal beheer voor het boekjaar 2008 : goedkeuring.
7. Statutaire ambtsbeëindigingen en benoemingen van bestuurders.
De raad spreekt zich uit over deze punten en bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke
afgevaardigde dient in te nemen en duidt raadslid Rita Thierie aan als volmachtdrager en
schepen Ingrid Scheepers als plaatsvervangend volmachtdrager.
III.
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FINANCIEN
Begrotingsrekening 2007

De begrotingsrekening 2007 wordt goedgekeurd
De rekening omvat de budgettaire rekening, de resultaten rekening, de balans, de toelichting en
het verslag en wordt per afzonderlijke post overgemaakt.
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Begrotingswijziging 2008 : Nr. 1- Gewone dienst
Nr. 2- Buitengewone dienst

De begrotingswijziging van de gewone dienst nr.1 en van de buitengewone dienst nr.2 worden
goedgekeurd met onderstaand resultaat :
TABEL I – Samenvattingstabel begrotingswijziging nr. 1 van de gewone dienst

Alg.resultaat
begrotingsrekening 2006
Definitief resultaat
begrotingsrekening 2007
Definitief alg. resultaat
begrotingsrekening 2007

Volgens de
Verhoging Verlaging Na de
oorspronkelijke
+
voorgestelde
begroting
wijziging
710.817,55
0
0
710.817,55
-486.605 675.412,99

0

188.807,99

224.212,55 675.412,99

0

899.625,54

Begrotingswijziging
2008
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 2008
GERAAMD
ALGEMEEN
BEGROTINGSRESULT
AAT 2008

8.908.754

53.729

10.157

8.952.326

9.660.802

154.646

6.767

9.808.681

0
9.454
540.000

0
12.120
0

0
0
0

0
21.574
540.000

0
-221.502

1900
-114.937

0
3.390

1900
-339.829
559.796,54

TABEL I – Samenvattingstabel begrotingswijziging nr. 2 van de buitengewone dienst

Alg.resultaat
begrotingsrekening 2006
Definitief resultaat
begrotingsrekening 2007
Definitief alg. resultaat
begrotingsrekening 2007

Volgens de
Verhoging Verlaging Na de
+
oorspronkelijke
voorgestelde
begroting
wijziging
1.353.067,54
0
0
1.353.067,54
-777.983 224.674,76

0

-553.308,24

575.084,54 224.674,76

0

799.759,30

Begrotingswijziging
2008
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 2008
GERAAMD
ALGEMEEN
BEGROTINGSRESULT
AAT 2008

3.036.830

82.120

0

3.118.950

3.611.800

259.917

6.000

3.865.717

0
0
0

0
48.320
1.900

0
0
0

0
48.320
1.900

0
-574.970

0
-224.217

0
-6.000

0
-793.187

De documenten worden per afzonderlijke zending overgemaakt.

6.572,30
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Mountainbike netwerk
- Verkoop van kaartenpaketten

Het mountainbike-netwerk Limburg is deels op het grondgebied Gingelom gelegen.
De desbetreffende kaartenpakketten zijn beschikbaar voor de prijs van € 8,50.
De provincie stelt voor om deze kaarten in alle gemeenten te verkopen aan de prijs van € 10,00.
De gemeenteraad besluit het tarief van 10 € vast te leggen.
IV.
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OVERHEISOPDRACHTEN
Leerlingenvervoer gemeentelijke basisscholen vaststellen voorwaarden en wijze van gunning.

De Raad besluit de voorwaarden vast te leggen voor het afsluiten van een dienstenovereenkomst
voor de organisatie van het leerlingenvervoer voor een periode van maximaal 4 jaren.
Bedoeling is na openbare aanbesteding een overeenkomst af te sluiten met een autobusbedrijf
voor het ophalen van de leerlingen van Montenaken, Gingelom, Niel, Mielen en Borlo in drie
busdiensten. De ophalingen van de leerlingen van de school Jeuk gebeurt met eigen vervoer.
De kostprijs wordt geraamd op € 75.000 per jaar.
De nodige kredieten zijn voorzien in de gewone dienst van het gemeentebudget 2008 en in het
meerjarig financieel plan.
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Aankoop van signalisatie- en werkkledij voor de technische dienst vaststellen voorwaarden en wijze van gunning.

De Raad besluit de voorwaarden vast te leggen voor het afsluiten van een leveringsovereenkomst
voor werkkledij voor een periode van maximaal 4 jaren.
Het betreft inzonderheid de levering van werkkledij voor de personeelsleden van de technische
dienst.
Bedoeling is na onderhandelingsprocedure een overeenkomst af te sluiten met een leverancier
teneinde de noodzakelijke aankopen van nieuwe kledij en vervanging van kledij mogelijk te
maken. De kostprijs wordt geraamd op € 7.000 per jaar.
De nodige kredieten zijn voorzien in de gewone dienst van het gemeentebudget 2008 en in het
meerjarig financieel plan.
V.
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LEEFMILIEU
Ondertekening Lokaal Kyotoprotocol.

De raad gaat akkoord om het Lokaal Kyotoprotocol te ondertekenen.
De ondertekening van dit Lokaal Kyotoprotocol is een engagementsverklaring van de gemeente
om de CO2-uitstoot te verminderen en bestaat uit drie delen:
1)
de CO2-uitstoot reduceren met 7,5% tegen 2012
2)
burgers en doelgroepen sensibiliseren
3)
rapporteren aan Bond Beter Leefmilieu over het eigen energieverbruik
Aangezien er reeds rond REG gewerkt wordt en dit ook voor het schooljaar 2008-2009 het
MOS-thema is, zullen er de komende jaren projecten/activiteiten uitgevoerd worden die leiden
tot een CO2-reductie. Daaraan gekoppeld vonden en vinden er informatie- en
sensibilisatiemomenten plaats voor burgers en doelgroepen. Energieboekhouding wordt ook
reeds gedetailleerd bijgehouden, waardoor de rapportering naar BBL vlot kan gebeuren.
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Aanpassing gemeentelijke subsidieregeling voor de installatie van een
hemelwaterput en/of een infiltratievoorziening bij bestaande particuliere woningen

De raad besluit de aanpassingen goed te keuren die INFRAX wil doorvoeren aan het bestaande
gemeentelijk subsidiereglement voor het installeren van hemelwaterput/infiltratie bij bestaande
woningen.
De wijzigingen zijn een gevolg van bepalingen die opgenomen werden in de contracttekst van de
Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013.
Aard premie
Datum huidig Oude bepalingen
Nieuwe bepalingen
reglement
Hemelwaterput/infiltratie 28/06/05
Interelectra
Infrax
Goedkeuring CBS
Uitbetaling op grond
vooraleer premie wordt
van advies van een
uitbetaald
aangestelde van Infrax
Premie hemelwaterput:
Premie hemelwaterput :
max. € 500
max. € 400
(€ 0,05/l)
Premie infiltratie:
Premie infiltratie:
max. € 500
Max. € 400
(€ 2,5 m²)
Van toepassing vanaf
01/01/08
Deze aangepaste subsidiereglementen zijn uniform voor alle bij INFRAX aangesloten
gemeenten.
De milieuraad gaf op 13 maart 2008 gunstig advies voor de gevraagde aanpassingen.
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Aanpassing gemeentelijke subsidieregeling voor het aanbrengen van groendaken

De raad besluit de aanpassingen goed te keuren die INFRAX wil doorvoeren aan het bestaande
gemeentelijk subsidiereglement voor het plaatsen van groendaken.
De wijzigingen zijn een gevolg van bepalingen die opgenomen werden in de contracttekst van de
Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013.
Aard premie
Datum huidig Oude bepalingen
Nieuwe bepalingen
reglement
Groendaken
20/12/05
Interelectra
Infrax
Toetsing aan code van
Toetsing
goede praktijk voor
weggevallen
groendaken
Goedkeuring CBS
Uitbetaling op grond
vooraleer premie wordt
van advies van een
uitbetaald
aangestelde van
Infrax
Premie: € 25/m²
Premie : € 31/m²
Van toepassing
vanaf 01/01/08
Deze aangepaste subsidiereglementen zijn uniform voor alle bij INFRAX aangesloten
gemeenten.
De milieuraad gaf op 13 maart 2008 gunstig advies voor de gevraagde aanpassingen.
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Aanpassing gemeentelijke subsidieregeling voor de aanleg van een gescheiden
afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater bij bestaande
particuliere woningen

De raad besluit de aanpassingen goed te keuren die INFRAX wil doorvoeren aan het bestaande
gemeentelijk subsidiereglement voor het scheiden van hemelwater en afvalwater bij bestaande
woningen.

De wijzigingen zijn een gevolg van bepalingen die opgenomen werden in de contracttekst van de
Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013.
Aard premie
Datum huidig Oude bepalingen
Nieuwe bepalingen
reglement
Gescheiden
28/06/05
Interelectra
Infrax
afvoersysteem
Premie : € 400
Premie : € 400 idem
Van toepassing
vanaf 01/01/08
Deze aangepaste subsidiereglementen zijn uniform voor alle bij INFRAX aangesloten
gemeenten.
De milieuraad gaf op 13 maart 2008 gunstig advies voor de gevraagde aanpassingen.
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CULTUUR, SPORT & JEUGD
Onkostenvergoeding voor vrijwilligers - kinderopvang

Teneinde de organisatie van de opvang tijdens de schoolvakantie te optimaliseren zullen
eventueel vrijwilligers ingeschakeld worden om de opvang te versterken. Afhankelijk van het
aantal inschrijvingen zal er al dan niet beroep gedaan worden op deze vrijwilligers.
De raad gaat akkoord om aan deze vrijwilligers een onkostenvergoeding van € 25,00 per dag toe
te kennen.
VII.
016

ALLERLEI

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op het openbaar domein.

Op 28 augustus 2007 trof de gemeenteraad een reglement met betrekking tot ambulante
activiteiten op het openbaar domein. Dit reglement werd op 27 september 2007 overgemaakt aan
het Ministerie van Middenstand.
Op 8 april laatstleden ontvingen wij vanwege de Federale Overheidsdienst Economie,KMO,
Middenstand en Energie een brief waarin zij ons meedeelden dat het reglement conform de
wettelijke bepalingen opgesteld werd met uitzondering van de opmerking geformuleerd in artikel
5 betreffende voorrang voor standwerkers.
In tegenstelling tot wat in dit artikel vermeld stond geldt de absolute voorrang niet voor
standwerkers bij het toewijzen van een standplaats op het openbaar domein. Daar de absolute
voorrang voor standwerkers bepaald wordt in artikel 24 van het KB is deze voorrang niet van
toepassing bij het toewijzen van een abonnement op het openbaar domein buiten de openbare
markt omdat de toewijzing daarvan gebeurt overeenkomstig de bepalingen vanaf artikel 28 tot
artikel 37 van het KB.
De raad besluit het reglement als dusdanig te wijzigen.

Charly Moyaerts
Voorzitter Gemeenteraad

