BEKNOPTE TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD
DD.23/04/2013

DAGORDE
I. POLITIE
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Jaarverslag 2012 van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken:
voorstelling.

Dhr. Alexander Van Limpt, adviseur bij de Lokale Politie, licht het jaarverslag 2012 van de
lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken ter zitting toe. Dit jaarverslag kan
geraadpleegd worden via de website van de politie.
II. TOERISME
002

Goedkeuring ontwerplannen en raming mbt. de herinrichting van de tumulisites en
ondertekening samenwerkingsovereenkomst met Toerisme Limburg i.h.k.v. het
project ‘Toeristische ontsluiting van het rijke Haspengouwse verleden’.

Ter zitting werd toelichting gegeven door Erik Van Esch van het Regionaal Landschap
Haspengouw en Voeren over:
- de inrichtingsplannen van de drie tumulisites;
- de raming en de diverse subsidiekanalen (Provincie Limburg, Leader Haspengouw en
Toerisme Vlaanderen).
De totale kostprijs van dit project, inclusief de aankoop van de benodigde gronden, wordt
geraamd op € 156.646,50.
Na aftrek van volgende toegezegde subsidies:
- Toerisme Vlaanderen: € 14.787,90
- Provincie Limburg: € 47.161,63
- Leader Haspengouw: € 26.859,50
rest een gemeentelijk aandeel van € 67.837,49.
In het budget 2013 zijn de nodige middelen voorzien.
De raad besluit de ontwerpplannen en de raming m.b.t. de herinrichting van de tumulisites
goed te keuren.
De raad besluit tevens om de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Gingelom en
Toerisme Limburg vzw i.h.k.v. het project ‘Toeristische ontsluiting van het rijke
Haspengouwse verleden’ te ondertekenen, nodig voor de financiering door Leader
Haspengouw.
Dit Leaderdossier is een koepeldossier dat enerzijds bestaat uit een communicatiecampagne
rond het rijke verleden en anderzijds uit verschillende ontsluitingsprojecten van erfgoedsites
op locatie, zijnde de drie tumulisites in Gingelom, de burchtruïne Jonkholt (Bilzen), de kerk
van Veulen (Heers) en de burcht van Brustem (Sint-truiden).Volgens deze overeenkomst is

Toerisme Limburg de hoofdpromotor en de gemeente Gingelom de copromotor van het
project. De overeenkomst regelt de taakverdeling en de financiering van het project.
III. ALGEMEEN BELEID & COORDINATIE
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Aanduiding gemeentelijke afgevaardigde voor de algemene vergaderingen van de
VZW Toerisme Limburg.

De Raad duidt Dhr. Jan Wicheler, schepen van Toerisme, aan als afgevaardigde voor de
algemene vergaderingen van de VZW Toerisme Limburg die in principe één maal per jaar
doorgaan.
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Intergemeentelijk samenwerkingsverbond Inter-Energa : algemene vergadering van
14 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 dat de gemeentelijke
afgevaardigde dient in te nemen en duidt raadslid Ingrid Scheepers aan als volmachtdrager
en raadslid Rita Thierie als plaatsvervangend volmachtdrager.
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Intergemeentelijk samenwerkingsverbond Inter-Aqua : aanduiding van
afgevaardigden in de algemene vergadering van dinsdag 21 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 spreekt zich uit te over deze punten, bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke
afgevaardigde dient in te nemen en duidt schepen Jan Wicheler aan als volmachtdrager en
schepen Gilbert Medart als plaatsvervangend volmachtdrager.
IV. FINANCIEN
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Kerkfabriek Sint-Pieter Boekhout: jaarrekening 2012

De jaarrekening 2012 van de kerkfabriek Sint-Pieter-Boekhout wordt gunstig geadviseerd,
evenwel rekening houdend met onderstaande opmerkingen.
De rekening sluit met :
- Exploitatie :
€ 2.041,49
- Investeringen :
€ 134,41

Opmerkingen

•
•
•

•

Het bewijsstuk van de kas werd niet toegevoegd.
De interne kredietaanpassing werd niet overgenomen in het budgetoverzicht van de
jaarrekening.
Na de interne kredietaanpassing zijn er nog een aantal posten die het budget
overschrijden. Het totale budget van de exploitatie-uitgaven wordt echter niet
overschreden. Er wordt aangeraden om in de toekomst tijdig een interne budgetwijziging
door te voeren.
De staat van vermogen dient opgemaakt te worden op basis van de inventaris. De
inventaris bevat eveneens de bezittingen, rechten en plichten per hoofdfunctie.
Aanschaffingen vanaf 1/1/2007 dienen bovendien gewaardeerd te worden. Dus ook o.a.
de financiering en het bezit van gronden maken integraal deel uit van de inventaris en
indien gewaardeerd ook van de staat van vermogen.
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Kerkfabriek Sint-Petrus Borlo: jaarrekening 2012

De jaarrekening 2012 van de kerkfabriek Sint-Petrus Borlo wordt gunstig geadvieerd,
evenwel rekening houdend met onderstaande opmerkingen.
.
De rekening sluit met :
- Exploitatie :
€ -515,21
- Investeringen : € 4.002,03
Opmerkingen

•
•
•

De exploitatieontvangsten liggen lager dan gebudgetteerd waardoor de exploitatierekening
een tekort vertoont. Er werden geen ontvangsten uit stichtingen verworven.
De investeringsuitgaven liggen € 24,96 hoger dan gebudgetteerd door vnl. bankkosten.
De staat van vermogen dient opgemaakt te worden op basis van de inventaris. De
inventaris bevat eveneens de bezittingen, rechten en plichten per hoofdfunctie.
Aanschaffingen vanaf 1/1/2007 dienen bovendien gewaardeerd te worden. Dus ook het
bezit van gronden maken integraal deel uit van de inventaris en indien gewaardeerd ook
van de staat van vermogen.
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Kerkfabriek Sint-Trudo Buvingen: jaarrekening 2012

De jaarrekening 2012 van de kerkfabriek Sint-Trudo Buvingen wordt gunstig geadviseerd,
evenwel rekening houdend met onderstaande opmerkingen.
.
De rekening sluit met :
- Exploitatie :
€ 4.966,58
- Investeringen : € 28.791,26
Opmerkingen

•
•

Er werden geen bewijsstukken van de kastoestand toegevoegd.
Er werd geen interne kredietaanpassing toegepast. Een aantal posten overschrijden het
budget. Het totale budget van de exploitatie-uitgaven wordt echter niet overschreden. Er
wordt aangeraden om in de toekomst tijdig een interne budgetwijziging door te voeren.

•

•

De staat van vermogen dient opgemaakt te worden op basis van de inventaris. De
inventaris bevat eveneens de bezittingen, rechten en plichten per hoofdfunctie.
Aanschaffingen vanaf 1/1/2007 dienen bovendien gewaardeerd te worden. Dus ook het
bezit van gronden maken integraal deel uit van de inventaris en indien gewaardeerd ook
van de staat van vermogen.
De exploitatietoelage ter waarde van € 4.487,34 zoals voorzien in het budget werd
geboekt als investeringsontvangst MAR 300.
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Kerkfabriek Sint-Pieter Gingelom: jaarrekening 2012

De jaarrekening 2012 van de kerkfabriek Sint-Pieter Gingelom wordt gunstig geadviseerd,
evenwel rekening houdend met onderstaande opmerkingen.
.
- Exploitatie :
€ 36.591,16
- Investeringen : € -7.012,08
Opmerkingen

•

•

Het tekort van de investeringen is, volgens de investeringsfiche van de werken aan de
dekenij, reeds in de jaarrekening 2011 ontstaan door het betalen van voorschotten aan de
architect (€ 14.075,13) zonder financiering. Wij verwijzen hieromtrent naar het schrijven
van het college van burgemeester en schepenen van 28 juni 2012 aan de kerkfabriek. De
kerkfabriek dient zelf in te staan voor dit tekort.
Na de interne kredietaanpassing zijn er nog een aantal posten die het budget
overschrijden. Het totale budget van de exploitatie-uitgaven wordt echter niet
overschreden. Er wordt aangeraden om in de toekomst tijdig een interne budgetwijziging
door te voeren.
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Kerkfabriek Sint-Joris Jeuk: jaarrekening 2012

De jaarrekening 2012 van de kerkfabriek Sint-Joris Jeuk wordt gunstig gedavisserd, evenwel
rekening houdend met onderstaande opmerkingen.
.
De rekening sluit met :
- Exploitatie :
€ 28.977,81
- Investeringen : € -8.167,34
Opmerkingen

•

•
•

Er werd geen interne kredietaanpassing toegepast. Een aantal posten overschrijden het
budget. Bovendien wordt het totale budget van de exploitatie-uitgaven overschreden met
een bedrag van € 567,37. Deze overschrijding wordt verklaard door onverwachte kosten
op MAR 229 ten gevolge van successierechten die betaald diende te worden. De extra
uitgaven worden opgevangen door hogere exploitatieontvangsten.
De jaarrekening 2011 vertoonde reeds een investeringstekort van € - 7.547,34. Op basis
van de budgetten 2013 werd er een buitengewone toelage van € 7.919,34 toegekend.
De intresten ontvangen op een investeringsbelegging ter waarde van € 620,00 werden
geherinvesteerd. Hierdoor ontstaat er een verschil tussen de investeringsontvangsten en
uitgaven aangaande het privaat patrimonium.

•

De staat van vermogen dient opgemaakt te worden op basis van de inventaris. De
inventaris bevat eveneens de bezittingen, rechten en plichten per hoofdfunctie.
Aanschaffingen vanaf 1/1/2007 dienen bovendien gewaardeerd te worden. Ook o.a. de
financiering maakt integraal deel uit van de inventaris en van de staat van vermogen.
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Kerkfabriek Sint Maria Magdalena Kortijs: jaarrekening 2012

De jaarrekening 2012 van de kerkfabriek Sint Maria Magdalena Kortijs wordt gunstig
geadviseerd, evenwel rekening houdend met onderstaande opmerkingen.
De rekening sluit met :
Exploitatie :
€ 1.795,10
Investeringen :
€ 4.429,37
Opmerkingen
• Het bewijsstuk van de kas werd in eerste instantie niet toegevoegd.
• Na de interne kredietaanpassing zijn er nog een aantal posten die het budget
overschrijden. Het totale budget van de exploitatie-uitgaven wordt echter niet
overschreden. Er wordt aangeraden om in de toekomst tijdig een interne budgetwijziging
door te voeren.
• Er was in eerste instantie geen inventaris aanwezig.
• De staat van vermogen dient opgemaakt te worden op basis van de inventaris. De
inventaris bevat eveneens de bezittingen, rechten en plichten per hoofdfunctie.
Aanschaffingen vanaf 1/1/2007 dienen bovendien gewaardeerd te worden. Dus ook o.a.
het bezit van gronden maken integraal deel uit van de inventaris en indien gewaardeerd
ook van de staat van vermogen.
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Kerkfabriek Sint-Saturninus Mielen-boven-Aalst: jaarrekening 2012

De jaarrekening 2012 van de kerkfabriek Sint-Saturninus Mielen wordt gunstig geadviseerd,
evenwel rekening houdend met onderstaande opmerkingen.
De rekening sluit met :
- Exploitatie :
€ 6.924,67
- Investeringen : € -5.436,95
Opmerkingen
•

Het tekort op de investeringen werd reeds veroorzaakt in 2011. Op basis van de
budgetten 2013 werd er een buitengewone toelage van € 5.600,00 toegekend.

•
•

Het bewijsstuk van de kas werd niet toegevoegd.
Uit de bewijsstukken van de kastoestand kan niet steeds opgemaakt worden of dit de
toestand is op 31/12/2012.
De staat van vermogen dient opgemaakt te worden op basis van de inventaris. De
inventaris bevat eveneens de bezittingen, rechten en plichten per hoofdfunctie.
Aanschaffingen vanaf 1/1/2007 dienen bovendien gewaardeerd te worden. Dus ook o.a.
de financiering en het bezit van gronden maken integraal deel uit van de inventaris en
indien gewaardeerd ook van de staat van vermogen.

•
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Kerkfabriek Sint-Martinus Montenaken: jaarrekening 2012

De jaarrekening 2012 van de kerkfabriek Sint-Martinus Montenaken wordt gunstig
geadviseerd, evenwel rekening houdend met onderstaande opmerkingen.
.
De rekening sluit met :
- Exploitatie :
€ 5.002,68
- Investeringen : € 12.434,06
Opmerkingen

•
•
•
•

Alle netto-intresten werden geboekt op MAR 121, geen op MAR 133
Er werd geen interne kredietaanpassing toegepast. Een aantal posten overschrijden het
budget. Het totale budget van de exploitatie-uitgaven wordt echter niet overschreden. Er
wordt aangeraden om in de toekomst tijdig een interne budgetwijziging door te voeren.
In het overzicht van de kastoestand werden de investeringsontvangsten € 2.354,99 en
investeringsuitgaven € 2.354,99 niet ingevuld.
De staat van vermogen dient opgemaakt te worden op basis van de inventaris. De
inventaris bevat eveneens de bezittingen, rechten en plichten per hoofdfunctie. Ook de
financiering dient deel uit te maken van de inventaris en de staat van vermogen.
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Kerkfabriek Sint-Sebastianus Niel-bij-Sint-Truiden: jaarrekening 2012

De jaarrekening 2012 van de kerkfabriek Sint-Sebastianus Niel wordt gunstig geadviseerd,
evenwel rekening houdend met onderstaande opmerkingen.
.
De rekening sluit met :
- Exploitatie :
€ 4.013,75
- Investeringen :
€ 0,00
Opmerkingen

•

Na de interne kredietaanpassing zijn er nog een aantal posten die het budget
overschrijden. Het totale budget van de exploitatie-uitgaven wordt echter niet
overschreden. Er wordt aangeraden om in de toekomst tijdig een interne budgetwijziging
door te voeren.
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Kerkfabriek Heilig Kruis Vorsen: jaarrekening 2012

De jaarrekening 2012 van de kerkfabriek Heilg Kruis Vorsen wordt gunstig geadviseerd,
evenwel rekening houdend met onderstaande opmerkingen.
.
De rekening sluit met :
- Exploitatie :
€ 10.799,72
- Investeringen : € 134.421,51
Opmerkingen

•

Het bewijsstuk van de kas werd niet toegevoegd.

•
•

De interne kredietaanpassing werd niet overgenomen in het budgetoverzicht van de
jaarrekening.
Na de interne kredietaanpassing zijn er nog een aantal posten die het budget
overschrijden. Het totale budget van de exploitatie-uitgaven wordt echter niet
overschreden. Er wordt aangeraden om in de toekomst tijdig een interne budgetwijziging
door te voeren.

V. ONDERWIJS
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Aanpassing schoolwerkplan: visie op zorg en gelijke onderwijskansenbeleid.

“Zorg” en “GOK” (gelijke onderwijskansen) mogen ingevolgde de gewijzigde regelgeving
van de Vlaamse Overheid niet meer los van elkaar gezien worden maar moeten geïntegreerd
worden.
Vandaar ook een nieuw beleidsplan en visie voor het geïntegreerd zorg- en gelijke
onderwijskansenbeleid. Deze 2 beleidsplannen zijn dus samengevoegd.
Korte inhoud van deze beleidsplannen:
‐ Zorgwerking op alle niveaus (school, klas en leerlingen) en volgens het
zorgcontinuüm
‐ Werken rond taalvaardigheid: taalstimulatie in de kleuterklas, spreekoefeningen,
kringgesprekken, voorlezen, ….
‐ Werken rond kansarmoede: acties ondernemen (naar de behoefte van de leerlingen)
om ervoor te zorgen dat alle leerlingen dezelfde onderwijskansen krijgen.²&
De raad keurt voornoemde aanpassing aan het schoolwerklplan goed.
VI. RUIMTELIJKE ORDENING
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Aankoop woning en achterliggende grond voor verwezenlijking RUP Dorpskouter:
- goedkeuring aankoopakte.

Met het oog op de verwezenlijking van het inmiddels door de Bestendige Deputatie
goedgekeurde RUP Dorpskouter & Wonen keurt de Raad de aankoop van het woonhuis met
grond en aanhorigheden gelegen Smisberg 7 gelegen op de te realiseren toegang tot het
RUP, goed.
Het desbetreffende perceel is kadastraal gekend onder Gingelom, 1°afdeling, sectie A nr.
154W en heeft een oppervlakte van 11a24ca.
Voor deze aankoop werd beroep gedaan op het Aankoopcomité Hasselt die voor de aankoop
van deze woning en grond een voorwaardelijke overeenkomst afsloot voor een totaal bedrag
van € 170.000
De raad gaat akkord om deze percelen aan te kopen tegen voornoemde prijs.
In het budget 2013 zal het nodige krediet middels budgetwijziging opgenomen worden in de
buitengewone dienst, art. 930/711/54.

VII. CULTUUR
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Gemeentelijke Cultuurraad: aanpassing afsprakennota.

Naar aanleiding van het nieuwe decreet van 6/07/2012 houdende het lokaal Cultuurbeleid
dienen een aantal reglementen van de cultuurraad hiermee in overeenstemming gebracht te
worden (afsprakennota en statuten). Het gaat vnl. om verwijzingen naar dit decreet.

Met de beleids- en beheerscyclus zijn ook de doelstellingen van de cultuurraad via het nieuwe
sectoraal decreet hiermee in overeenstemming gebracht.
De cultuurraad heeft op 15 april 2013 gunstig advies uitgebracht over de aanpassing van de
afsprakennota.

De Raad keurt de aangepaste afsprakennota goed.
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Gemeentelijke Cultuurraad: aanpassing statuten.

Naar aanleiding van het nieuwe decreet van 6/07/2012 houdende het lokaal Cultuurbeleid
dienen een aantal reglementen van de cultuurraad hiermee in overeenstemming gebracht te
worden (afsprakennota en statuten). Het gaat vnl. om verwijzingen naar dit decreet.
Tevens wordt volgende wijziging voorgesteld:
Artikel 8 – bevoegdheden (algemene vergadering)
Punt c is geschrapt nl. c) jaarlijks goedkeuren van het kasverslag van de cultuurraad;
Artikel 15 is toegevoegd nl., bevoegdheden (bestuur)
Alle bevoegdheden die niet tot deze van de AV behoren zoals geformuleerd in artikel 8.
Bij deze wordt het jaarlijks goedkeuren van het kasverslag overgeheveld van de algemene
vergadering naar het bestuur.
De cultuurraad heeft op 15 april 2013 gunstig advies uitgebracht over de aanpassingen van de
statuten.
De raad keurt de aanpassingen van de statuten goed.
VIII. SPORT
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Gemeentelijke sportraad: aanpassing afsprakennota .

Naar aanleiding van het nieuwe sectoraal sportdecreet van 6/07/2012 houdende het stimuleren
en subsidiëren van een lokaal sportbeleid dienen een aantal reglementen van de sportraad
hiermee in overeenstemming gebracht te worden (het erkenningreglement, de afsprakennota
en de statuten).
Het gaat vnl. om verwijzingen naar dit decreet.
Door het wegvallen van de sectorale plannen en de ingang van de beleids- en beheerscyclus
zijn ook de doelstellingen van de sportraad via het nieuwe sectoraal decreet hiermee in
overeenstemming gebracht.

Artikel 2: doelstellingen
Het gemeentebestuur betrekt de sportraad bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning m.b.t.
het beleidsveld sport en vraagt haar hierover advies.
De sportraad bespreekt jaarlijks de door de gemeente opgemaakte jaarrekening m.b.t. het beleidsveld
sport.
De sportraad zal op eigen initiatief of op verzoek, autonoom advies verlenen over aangelegenheden
die de sportraad belangrijk acht in het kader van het gemeentelijk sportbeleid.

De sportraad gaf op 24/01/2013 een gunstig advies aan de aanpassingen van de
afsprakennota.
De raad keurt de aanpassingen van de afsprakennota goed.
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Gemeentelijke sportraad: aanpassing statuten.

Naar aanleiding van het nieuwe sectoraal sportdecreet van 6/07/2012 houdende het stimuleren en
subsidiëren van een lokaal sportbeleid dienen een aantal reglementen van de sportraad hiermee in
overeenstemming gebracht te worden (het erkenningreglement, de afsprakennota en de statuten). Het
gaat vnl. om verwijzingen naar dit decreet.

Tevens worden volgende wijzigingen voorgesteld:
In artikel 5 – samenstelling algemene vergadering: “maximum 2 deskundigen (“maximum”
wordt toegevoegd)
In artikel 10 - samenstelling bestuur van de sportraad – wordt uitgebreid met “maximum 2
deskundigen”.
De Algemene Vergadering van de sportraad gaf op 08/04/2013 een gunstig advies aan de
voorgestelde aanpassingen van de statuten.
De Raad keurt de aanpassingen van de statuten goed.
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Erkenning van de Gingelomse sportverenigingen: aanpassing reglement.

Naar aanleiding van het nieuwe sectoraal sportdecreet van 6/07/2012 houdende het stimuleren en
subsidiëren van een lokaal sportbeleid dienen een aantal reglementen van de sportraad hiermee in
overeenstemming gebracht te worden (het erkenningreglement, de afsprakennota en de statuten).
In het erkenningsreglement worden enkel verwijzingen naar dit decreet ingevoegd.

De sportraad gaf op 24/01/2013 een gunstig advies aan de aanpassingen van het
erkenningreglement.
De raad keurt de aanpassing van het reglement goed.
IX. JEUGD
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Gemeentelijke jeugdraad: afsprakennota.

Aangezien de afsprakennota voor de gemeentelijke jeugdraad een nieuw gegeven is wordt het
voorstel hierna integraal weergegeven.
De jeugdraad gaf op 4/2/2013 reeds haar gunstig advies over deze afsprakennota.
De raad keurt devolgende afsprakennota goed.

ERKENNING
Artikel 1:
De jeugdraad wordt erkend als adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 (zie aanhef) volgens de
nadere voorwaarden bepaald in dit gemeenteraadsbesluit.

DOELSTELLINGEN
Artikel 2:
De betrokkenheid en de inspraak van kinderen en jongeren verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij de
uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en bij de evaluatie, inzonderheid de voorbereiding en
uitvoering van het meerjarenplan van de gemeente.
Op vraag of op eigen initiatief advies verlenen over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het
jeugdbeleid, ook wat betreft de opmaak van het meerjarenplan.

INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG
Artikel 3:
Om de adviesfunctie van de jeugdraad mogelijk te maken, zal het gemeentebestuur aan de jeugdraad de
dagordepunten van de gemeenteraad meedelen welke handelen over jeugdaangelegenheden.
De schepen bevoegd voor jeugd zal op vraag van de jeugdraad mededeling geven van de agendapunten van de
vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen die te maken hebben met de jeugdbeleidmateries.
Artikel 4:
Wanneer het gemeentebestuur de jeugdraad om advies vraagt, zal het bij de adviesvraag alle nodige informatie voegen. Tevens hebben de
leden van de jeugdraad het recht om inzage te nemen in alle documenten en dossiers die betrekking hebben op het dossier, tenzij er wettelijke
bezwaren zijn. Dit inzagerecht kan uitgeoefend worden via de gemeentelijke ambtenaar die toegewezen is aan de adviesraad.

Wanneer de jeugdraad op eigen initiatief een advies wenst uit te brengen, kan hij steeds informatie opvragen aan
het college van burgemeester en schepenen, dat deze informatie zal ter beschikking stellen tenzij er wettelijke
bezwaren zijn.
De schriftelijke verzoeken om informatie vanwege de jeugdraad zullen binnen de 10 dagen beantwoord worden
door de gevraagde informatie ter beschikking te stellen, ofwel door de wettelijke bezwaren tegen de
informatieverstrekking mede te delen.

ADVIES VRAGEN
Artikel 5:
Het gemeentebestuur zal de adviesvragen schriftelijk stellen met:
a) een duidelijke omschrijving van de concrete vraag;
b) opgave van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de adviesgever moet rekening houden;
c) opgave van de uiterste datum van inlevering van het advies bij het gemeentebestuur.
Het gemeentebestuur zal de jeugdraad minimaal een termijn van 3 weken geven te rekenen vanaf de
aankomstdatum van de adviesvraag bij de jeugdraad.
Slechts om uitzonderlijke redenen en omwille van hoogdringendheid, kan het gemeentebestuur deze termijn
gemotiveerd inkorten.
In onderlinge afspraak tussen de adviesraad en gemeentebestuur kan de termijn ook verlengd worden.

ADVIES UITBRENGEN
Artikel 6:
De jeugdraad zal haar adviezen steeds schriftelijk bezorgen aan het gemeentebestuur en erin melding maken van:
a) de wijze waarop het advies tot stand kwam met een duidelijke opgave van welke betrokkenen op welke
manier geconsulteerd werden;
b) de argumentatie die geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies;
c) een duidelijke weergave van het standpunt van de adviesraad, met vermelding van afwijkende meningen of
minderheidsstandpunten.
De tekst van de adviezen maakt steeds deel uit van het desbetreffende dossier dat wordt voorgelegd aan het
college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

BEANTWOORDEN VAN ADVIEZEN
Artikel 7:
Het gemeentebestuur zal binnen een termijn van 3 weken te rekenen vanaf de datum dat het advies bij het
gemeentebestuur toekwam, een schriftelijk gemotiveerd antwoord op het advies bezorgen aan de jeugdraad.
Indien de verdere behandeling van het dossier langere tijd vraagt, zal het gemeentebestuur binnen de 3 weken
een antwoord bezorgen met melding van de procedure die het dossier nog verder moet volgen en de opgave van
de datum dat een definitief antwoord aan de adviesraad zal bezorgd worden.
Eventuele afwijkingen op het uitgebrachte advies zullen door het bestuur eveneens duidelijk gemotiveerd
worden.

ONDERSTEUNING
Artikel 8:
Het gemeentebestuur zal de jeugdraad ondersteunen door:
a) in de gemeentelijk begroting jaarlijks een budget voor de financiering van de werking op te nemen. De
controle op de aanwending van het budget zal gebeuren door het college van burgemeester en schepenen.
b) administratieve en logistieke ondersteuning door de gemeentelijke diensten te voorzien, alsook door een
jeugdgekwalificeerde ambtenaar, welke geen stemrechte heeft, ter beschikking te stellen.
De concrete uitwerking hiervan zal gebeuren door het college van burgemeester en schepenen in overleg met de
jeugdraad.
Artikel 9:
De jeugdraad ressorteert onder het gemeentebestuur. Ter dekking van de risico’s ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’
en ‘Lichamelijke Ongevallen’, zal het gemeentebestuur de nodige verzekeringspolissen afsluiten voor de
stemgerechtigde leden en plaatsvervangers van de jeugdraad.

SAMENSTELLING EN WERKING VAN DE JEUGDRAAD
Artikel 10:
De erkende jeugdraad legt de statuten over de samenstelling en werking ter bekrachtiging voor aan de
gemeenteraad.
De statuten bevatten minimaal de regels over:
1. de aanduiding van de stemgerechtigde leden;
2. de aanduiding van waarnemende leden;
3. het vervallen van het lidmaatschap van de stemgerechtigde leden en de waarnemers;
4. de openbaarheid van vergaderingen en van documenten van de adviesraad,
5. de samenstelling van het bestuur en de werkgroepen van de adviesraad;
6. de organisatie en de interne werking van de adviesraad;

MEDEDELING
Artikel 11 :
Dit gemeenteraadsbesluit, alsook het gemeenteraadsbesluit ter bekrachtiging van de statuten van de erkende
jeugdraad, worden onmiddellijk ter kennisgeving meegedeeld aan de dienst Toezicht Binnenlandse
Aangelegenheden van de Vlaamse Regering.

WIJZIGINGEN
Artikel 12 :
Aan deze afsprakennota voor de jeugdraad, kunnen maar wijzigingen door de gemeenteraad aangebracht
worden, na voorafgaande besprekingen met het bestuur van de jeugdraad, die tevens moet gevraagd worden om
een schriftelijk advies uit te brengen.

024

Gemeentelijke jeugdraad: aanpassing statuten.

Naar aanleiding van het nieuwe decreet van 6/07/2012 houdende de ondersteuning en stimulering van
het lokaal jeugdbeleid dienen de statuten van de jeugdraad hiermee in overeenstemming gebracht te
worden. Het gaat vnl. om verwijzingen naar dit decreet.

De jeugdraad gaf op 04/02/2013 haar gunstig advies aan deze aanpassingen.
De raad keurt de aanpassing van de statuten goed.

025

Gemeentelijke adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang: aanpassing statuten.

Door het wegvallen van de sectorale plannen en de ingang van de beleids- en beheerscyclus zijn de
statuten van het LOK hiermee in overeenstemming gebracht.
Naast de doelstelling wordt eveneens de samenstelling aangepast:
Artikel 2: doelstellingen
Het LOK kan op eigen initiatief het lokaal bestuur adviseren over de opvangvoorzieningen.

Artikel 4: Samenstelling
A. stemgerechtigde leden: (toevoeging van 2 actoren)
9. Minimax
10 Ukkepuk
B. niet stemgerechtigde leden of waarnemers: (toevoeging 1 actor)
4° Schepen van onderwijs
B. gebruikers
Een vertegenwoordiger van:
1. Oudercomité De Kleurenboom (ipv gemeenteschool Montenaken)
2. Oudercomité De Groeiboog (ipv gemeenteschool Jeuk)

De raad keurt de aanpassing van de statuten goed.
026

Retributiereglement speelplein ‘t Gingelommeke

Door de stijgende levensduurte stelt de Raad het tarief voor deelname aan de
speelpleinwerking ’t Gingelommeke als volgt vast:
- Tarief per dag: € 3,00
- Tarief per periode (± 3 weken): € 25 voor eerste en tweede kind
€ 15 vanaf 3de kind van eenzelfde gezin
In deze tarieven zit telkens een drankje per dag, de verzekering, de daginkom en de bus
begrepen.
Tevens wordt beslist de kostprijs voor een bijkomend drankje op € 1,00 te bepalen.
027

Retributiereglement - taalkampen Gingelom.

Door de stijgende levensduurte besluit de Raad de deelnamegelden aan de taalkampen in
Gingelom aan te passen. Er werd trouwens geen verhoogde deelname vastgesteld nadat ter
stimulering de prijzen in 2010 verlaagd werden.
Voorstel tarief:
Ouders betalen de kostprijs, ongeveer € 50, die de gemeente aan de organisatie dient af te
rekenen. Deze prijzen worden jaarlijks vastgesteld in samenspraak met de organisatie.

X. BIBLIOTHEEK
028

Beheer van de gemeentelijke bibliotheek CLIM: aanpassing afsprakennota.

Naar aanleiding van het nieuwe decreet van 6/07/2012 houdende het lokaal Cultuurbeleid
dient de afsprakennota van de bibliotheekcommissie hiermee in overeenstemming gebracht te
worden. Het gaat vnl. om verwijzingen naar dit decreet.

Tevens wordt volgende wijziging in de samenstelling voorgesteld:
Artikel 3 – samenstelling bibliotheekcommissie
4 leden cultuurraad
i.p.v. 6
4 deskundige gebruikers van de gemeentelijke bibliotheek, waarvan 1tussen 18 en 25 jaar oud i.p.v. 2
-celhoofd vrije tijd (toegevoegd als niet-stemgerechtigd lid)

De Bibliotheekcommissie gaf op 18 april 2013 een gunstig advies aan de aanpassingen aan
deze afsprakennota.
De raad keurt de aanpassing van de afsprakennota goed.
XI. LEEFMILIEU
029

Gemeentelijke milieuraad: aanpassing statuten.

Met het oog op de hersamenstelling van de milieuraad worden volgende wijzigingen aan de
statuten voorgesteld:
De milieu- en natuurverenigingen, de erkende wildbeheereenheden, de onderwijsinstellingen,
de sociaal-culturele organisaties en vormingsorganisaties, alsook beroepsgroepen en/of –
organisaties kunnen zich kandidaat stellen.
De milieuraad zal worden samengesteld uit:
1/3de vertegenwoordigers van de milieu en/of natuurverenigingen die actief zijn op het
grondgebied van de gemeente (= voorwaarde bepaald door de Samenwerkingsovereenkomst
met het Vlaams Gewest, maar aangezien er in Gingelom geen milieu- of natuurvereniging is,
zal bij de Vlaamse overheid hierop een afwijking worden gevraagd)
- kandidaten uit bovenvermelde groeperingen
- geïnteresseerde inwoners van de gemeente
Deze milieuraadsleden zijn stemgerechtigd.
De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur bestaat uit minimum 10 en maximum 15
stemgerechtigde leden.
Mannen en vrouwen zijn voor ten minste een derde vertegenwoordigd. Deze berekeningen
geschieden op basis van het totaal aantal stemgerechtigde leden.
De schepen van leefmilieu en de gemeentelijke milieuambtenaar/duurzaamheidsambtenaar
zijn lid van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, zonder stemrecht.
Om de samenwerking met de landbouwraad te officialiseren moet minstens 1 stemgerechtigd
lid van de milieuraad tevens stemgerechtigd lid van de landbouwraad zijn.

De nominatieve samenstelling van de milieuraad gebeurt door het college van burgemeester
en schepenen.
De afsprakennota die de verbintenissen tussen de milieuraad en het gemeentebestuur
(adviesprocedure en ondersteuning) regelt opdat de milieuraad zijn bevoegdheden kan
uitoefenen conform deze statuten, zal na de samenstelling van de milieuraad worden
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en de milieuraad.
De raad keurt de aanpassing van de statuten goed.
XII. MIDDENSTAND
030

Lokale Economische Adviesraad (LEA): aanpassing statuten.

Met het oog op de hersamenstelling van de Lokale Economische Adviesraad (LEA) worden
volgende wijzigingen aan de statuten voorgesteld:
De Lokale Economische Adviesraad heeft tot doel de ondernemers-middenstanders en
verenigingen op een georganiseerde wijze te raadplegen, het gemeentebestuur adviezen te
geven in alle aangelegenheden die te maken hebben met de lokale economie en het
middenstandsbeleid (zowel op eigen initiatief als op verzoek van het gemeentebestuur).
8 stemgerechtigde leden:
 1 afgevaardigde uit de KMO-zone
 3 zelfstandige/ middenstander /handelaar
 1 afgevaardigde organisaties UNIZO / VOKA / …
 1 afgevaardigde landbouwraad
 1 afgevaardigde uit de toeristische sector
 1 afgevaardigde PWA / VDAB
De niet-stemgerechtigde leden :
- de schepen bevoegd voor lokale economie
- de gemeentelijk ambtenaar bevoegd voor middenstand
- deskundigen die tijdelijk op verzoek van de LEA kunnen toegevoegd worden in het
kader van bepaalde taken en opdrachten.
In het kader van art. 120bis van de Nieuwe Gemeentewet zal ernaar worden gestreefd dat
maximum één derde van de leden van de LEA van hetzelfde geslacht zijn.
Er zijn stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. De stemgerechtigde leden moeten in
Gingelom wonen of hun bedrijfszetel dient gevestigd te zijn in Gingelom. De leden bekleden
geen gemeentemandaat, met uitzondering van de schepen, die de facto niet-stemgerechtigd lid
is en het schepencollege vertegenwoordigt.
De definitieve lijst van de stemgerechtigde leden van de LEA wordt op basis van de
ingediende kandidaturen door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld, alsook
gebeurlijke wijzigingen hiervan.
De raad keurt de aanpassing van de statuten goed.

XIII. TECHNISCHE DIENST
031

Verkoop van brandhout: vaststellen voorwaarden.

De raad stelt de voorwaarden vast voor de verkoop van een grote partij brandhout afkomstig
van de snoei- en onderhoudswerken in een aantal holle wegen in Gingelom.
Het brandhout is gestapeld in verschillende containers op de werkplaats van de technische
dienst en wordt zo in verschillende loten te koop aangeboden.
Via Gingelom Vandaag zal de bekendmaking gebeuren en er kunnen schriftelijk biedingen
uitgebracht worden per lot apart. De hoogste bieding per lot krijgt het desbetreffend lot
brandhout toegewezen.
De minimum verkoopprijs wordt voorgesteld op € 40 per ton.
De biedingen lopen vanaf de bedeling van het infoblad begin mei tot donderdag 23 mei 2013
om 10u.

Charly Moyaerts
Voorzitter Gemeenteraad

