BEKNOPTE TOElLICHTING VAN DE GEMEENTERAAD
DD. 26 maart 2013

I. ALGEMEEN BELEID & COORDINATIE
001

Eedaflegging financieel beheerder Frank Forier.

Zoals voorgeschreven in artikel 39 van de Rechtspositieregeling voor de
gemeentepersoneelsleden legt de nieuw aangestelde financieel beheerder Frank Forier, in
handen van de voorzitter de eed af als voorgeschreven in art.77 van het gemeentedecreet .
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Intergemeentelijk samenwerkingsverband IGL : voordracht kandidaat-bestuurder.

De door het schepencollege voorgedragen kandidaat voor de Raad van bestuur van het
intergemeentelijk samenwerkingsverband IGL Gui Abrahams, beslissing die door de
gemeenteraad in zitting van 26 februari ll. bekrachtigd werd, werd in de algemene
vergadering van IGL op 22 februari ll. niet verkozen.
Overeenkomstig het artikel 46-3°alinea van het decreet van 6 juli 2011 over de
intergemeentelijke samenwerking draagt de raad nu Dhr. Patrik Lismont, schepen, voor als
kandidaat-bestuurder om te zetelen in de raad van bestuur van IGL
003

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg: voordracht kandidaat
bestuurder.

De raad draagt Dhr. Charly Moyaerts, burgmeester, voor als kandidaat-bestuurder om te
zetelen in de Raad van Bestuur van Infrax Limburg.
004

Aanduiding afgevaardigden in het beheerscomité ‘lokaal woonbeleid Haspengouw’

De raad duidt schepen Gilbert Medart aan als effectief afgevaardigde en schepen Jan
Wicheler aan als plaatsvervangend afgevaardigde in het beheerscomité ‘lokaal woonbeleid
Haspengouw’ (STEBO).
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Inter-Energa : voorstel tot statutenwijziging

Om Inter-energa toe te laten zich op het pad van de warmtenetten te begeven is een
wijziging/aanvulling van de statuten en meer bepaald een uitbreiding van het maatschappelijk
doel noodzakelijk.
Daarom zal aan de algemene vergadering voorgesteld worden om een wijziging aan het
maatschappelijk doel door te voeren door volgende toevoeging in artikel 2:
‘De distributie en levering van al dan niet zelf geproduceerde warmte’.
De Raad keurt deze wijziging van de staturen van Inter-energa goed.

006

Infrax Limburg : voorstel tot statutenwijziging.

Om Infrax Limburg als exploitatiemaatschappij voor Inter-energa toe te laten zich op het pad
van de warmtenetten te begeven is een wijziging/aanvulling van de statuten en meer bepaald
een uitbreiding van het maatschappelijk doel noodzakelijk. Daarom zal aan de algemene
vergadering voorgesteld worden om een wijziging aan het maatschappelijk doel van InterEnerga door te voeren door volgende toevoeging:
‘h. de exploitatie van de distributie en levering van al dan niet zelf geproduceerde warmte’.
De Raad keurt deze wijziging van de staturen van Infrax Limburg goed.
007

Intergemeentelijk samenwerkingsverbond Infrax-Limburg : algemene vergadering
van 29 april 2013.

De dagorde van voornoemde gewone algemene vergadering vermeldt volgende punten:
1. Statutaire benoemingen.
2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering.
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering.
4. Balans en resultatenrekening boekjaar 2012.
5. Kwijting aan bestuurders en commissaris.
6. Evaluatierapport 2007-2012.
7. Voorstel tot statutenwijziging.
De raad spreekt zich uit over deze punten, bepaalt het standpunt en duidt schepen Patrick
Lismont aan als volmachtdrager en raadslid Geert Moyaers als plaatsvervangend
volmachtdrager.
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Intergemeentelijk samenwerkingsverband IGL: buitengewone algemene
vergadering van 22 april 2013.

De dagorde van voornoemde gewone algemene vergadering vermeldt volgende punten:
1. Akteneming van het ontslag van 2 bestuurders A en 1 bestuurder B:
- 2 bestuurders A(deelnemers-gemeenten): de heet Patrick Carnotensis (Borgloon) en de heer
Joseph Wouters (Leopoldsburg)
-1 bestuurder B(andere deelnemers: de heer Muhammet Oktay(OCMW-HouthalenHelchteren)
2. Verkiezing van 10 bestuurders A(deelnemers-gemeenten)
3. Verkiezing van 1 bestuurder B (andere deelnemers)
De raad spreekt zich uit over deze punten, bepaalt het standpunt en duidt raadslid Anne
Maleux aan als volmachtdrager en raadslid Ingrid Scheepers als plaatsvervangend
volmachtdrager.
009

Intergemeentelijk samenwerkingsverbond Inter-Media : algemene vergadering van
7 mei 2013.

De dagorde van voornoemde gewone algemene vergadering vermeldt volgende punten:
1. Statutaire benoemingen.
2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering.
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering.
4. Balans en resultatenrekening boekjaar 2012.
5. Kwijting aan bestuurders en commissaris.

6. Evaluatierapport 2007-2012.
De raad spreekt zich uit over deze punten, bepaalt het standpunt en duidt raadslid Geert
Moyaers aanr als volmachtdrager en raadslid Pascal Vanmolle als plaatsvervangend
volmachtdrager.
II. FINANCIEN
010

Vaststellen politiedotatie 2013.

De politiebegroting – dienstjaar 2013 – werd vastgesteld door de Politieraad van de
politiezone Gingelom-Nieuwerkerken-Sint-Truiden in vergadering van 21 februari 2013.
Hierin werd een gemeentelijke dotatie voorzien ten bedrage van € 582.173,00.
De Raad keurt deze dotatie goed.
In het budget van de gemeente werd voor het dienstjaar 2013 € 630.916,00 ingeschreven.
Dit bedrag komt uit het meerjarenplan 2013-2016, opgemaakt in 2011.
De dotatie zal in het budget van de gemeente aangepast worden in de volgende
budgetwijziging.
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Kerkfabriek Sint PieterGingelom:
- budgetwijziging 2013

Wij ontvingen een budgetwijziging voor 2013 van de voornoemde kerkfabriek met de
volgende motivering :
“Gezien bij de opstelling van het budget 2013 niet geweten was welke inkomsten en uitgaven
i.h.k.v. de renovatie van de dekenij voor het afsluiten van het dienstjaar 2012 zouden
gebeuren, is volgende wijziging noodzakelijk om betalingen te kunnen uitvoeren :
- Rekening 120 toelagen : € 50.920,30 (tot op heden nog niets ontvangen)
- Rekening 412 + 4122 werken en ereloon : € 43.203,00
Er wordt geen bijkomende toelage gevraagd.
Deze wijziging wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.
III. PERSONEELSDIENST
012

Dagelijks personeelsbeheer - vaststelling.

Ingevolge het gemeentedecreet heeft de gemeenteraad de opdracht het begrip ‘dagelijks
personeelsbeheer’ vast te leggen.
Nog volgens het Decreet valt het vastgelegde dagelijks personeelsbeheer onder de
bevoegdheid van de gemeentesecretaris.
Op basis van de geactualiseerde nota uitgewerkt door VVSG besluit de Raad volgende taken
onder het dagelijks personeelsbeheer te vatten en deze onder de bevoegdheid van de secretaris
te plaatsen:
a) Individueel personeelsbeheer:
- Opmaak van de functiebeschrijvingen;
- Toewijzen opdrachthouderschap;
- Opdracht tot permanentieplicht;
- Toestemming dienstreizen en meest geschikt vervoermiddel;

- Allerlei aanvragen voor verlof;
- Loopbaanonderbreking en andere tijdelijke loopbaanregelingen (bv. vrijwillige
vierdagenweek,halftijds vervroegde uittreding, ...);
- Individuele weddenvaststellingen en bepaling van anciënniteiten;
b) Individuele toepassingen van de bepalingen met betrekking tot vorming en evaluatie:
- Individuele opvolging van de evaluaties;
- Vormingsaanvragen en erkenning van vorming;
- Concrete invulling van het recht en de plicht op vorming, onder voorbehoud van wat de
gemeenteraad in het vormingsreglement bepaalt;
c) Toepassing van de lokale rechtspositieregeling:
- De evaluatieprocedure intern organiseren binnen de door de raad bepaalde termijnen;
- Regeling van diensturen en prestaties binnen de grenzen van het arbeidsreglement;
- Tegemoetkoming van vervoersonkosten en andere onkostenvergoedingen, bepaald binnen
de rechtspositieregeling;

IV. OVERHEIDSOPDRACHTEN
013

Aankoop van een lichte vrachtwagen voor de technische dienst:
- vaststellen voorwaarden en wijze van gunning.

De raad keurt het bestek voor de aankoop van een nieuwe lichte vrachtwagen goed.
De geplande aankoop van een nieuwe vrachtwagen van 7,5 ton gaat niet door wegens
budgetoverschrijding. Bijgevolg zal met het beschikbaar krediet een nieuwe vrachtwagen met
dubbele cabine en open laadbak en een maximaal toegestaan gewicht van 3,5 ton worden
aangekocht.
De overname van de afgeschreven lichte vrachtwagen VW transporter wordt in de
aankoopprocedure opgenomen.
De kostprijs wordt geraamd op 30.000 euro en de nodige kredieten zijn voorzien in de
buitengewone dienst van het gemeentebudget 2013.
De gunning van deze aankoop gebeurt na een onderhandelingsprocedure.

Charly Moyaerts
Voorzitter Gemeenteraad

