BEKNOPTE TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD
DD.28.05.2013

I. ALGEMEEN BELEID & COORDINATIE
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Cipal: algemene vergadering van vrijdag 14 juni 2013.

De dagorde van voornoemde algemene vergadering vermeldt volgende punten:
1. Toetreding van nieuwe deelnemers.
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2012, afgesloten op 31 december 2012.
3.Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipla over het boekjaar 2012,
afgesloten op 31 december 2012.
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde
jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2012, afgesloten op 31 december 2012.
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2012,
afgesloten op 31 december 2012.
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2012.
7. Benoeming commissaris en vaststelling van vergoeding.
8. Goedkeuring van het evaluatierapport 2007-2012 met inbegrip van het ondernemingsplan
2013-2018.
9. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité.
10.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 Geert Moyaers aan als volmachtdrager en
schepen Gilbert Medart als plaatsvervangend volmachtdrager.
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IGL: gewone algemene vergadering van vrijdag 21 juni 2013.

De dagorde van voornoemde algemene vergadering vermeldt volgende punten:
1. Toelichting van het verslag van de Raad van bestuur over het boekjaar 2012.
2. Toelichting van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2012.
3. De balans 2012 en de resultatenrekening 2012, en de vaststelling van het saldo:
goedkeuring.
4. Kwijting aan de bestuurder: goedkeuring.
5. Kwijting aan de commissaris-revisor: goedkeuring.
6. Vaststelling van de werkingstoelage voor de deelnemers-gemeenten voor het boekjaar :
2013: goedkeuring.
7. Het mandaat als commissaris-revisor voor de boekjaren 2023-2015: goedkeuring.
8. De verkiezing van één bestuurder A(deelnemers-gemeenten)

9. het evaluatierapport over de werking 2007-2012 en het ondernemingsplan 2013-2018 in
uitvoering van artikel 70 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke
Samenwerking: goedkeuring.
De raad spreekt zich uit over deze punten, bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke
afgevaardigde dient in te nemen en duidt raadslid Anne Maleux aan als volmachtdrager en
raadslid Ingrid Scheepers als plaatsvervangend volmachtdrager.
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Limburg.net : algemene vergadering van woensdag 26 juni 2013.

De dagorde van voornoemde algemene vergadering vermeldt volgende punten:
1. Welkom door de voorzitter
2. Aanduiding secretaris en stemopnemers.
3. Activiteitenverslag.
4. Jaarrekening 2012.
5. Verslag van de raad van bestuur aan de aandeelhouders.
6. Verslag van de commissaris.
7. Kwijting aan de bestuurders.
8. Kwijting aan de commissaris.
9 Ontslag en benoeming van bestuurders.
10.Aanpassing kapitaal aan de evolutie van het bevolkingscijfer.
11. Ondernemingsplan 2013-2018.
12. Vastleggen presentiegelden.
13. Varia
De raad spreekt zich uit over deze punten, bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke
afgevaardigde dient in te nemen en duidt schepen Patrick Lismont aan als volmachtdrager en
raadslid Anne Maleux als plaatsvervangend volmachtdrager.
II. FINANCIEN
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OCMW - jaarrekening 2011
- kennisgeving goedkeuring

In uitvoering van art.89 § 2 van het OCMW-decreet neemt de gemeenteraad kennis van het
besluit van de Gouverneur van de provincie Limburg van 22 februari 2013 waarbij de
jaarrekening van het OCMW voor het dienstjaar 2011 als volgt werd goedgekeurd :
Balans
- Balanstotaal
Resultatenrekening :
- Werkingsresultaat
- Financieel resultaat
- Uitzonderlijk resultaat
- Resultaat van het dienstjaar
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: 2.263.149,49
: -732.767,78
:
4.006,76
: 194.117,06
: -534.643,96

Begrotingsrekening 2012

De begrotingsrekening 2012 wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.
De rekening omvat de budgettaire rekening, de resultaten rekening, de balans, de toelichting
en het verslag en wordt per afzonderlijke zending overgemaakt.

III. OPENBARE WERKEN
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Onderhoudswerken gemeentewegen dienstjaar 2013
- goedkeuren ontwerp en bestek

De raad verleent goedkeuring aan het bestek voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan de
gemeentelijke buurtwegen voor het dienstjaar 2013.
Zoals opgenomen in de principiële beslissing van de gemeenteraad zullen in 2013 vooral de
asfaltwegen onderhouden, hersteld en vernieuwd worden.
In de volgende straten worden herstellingen uitgevoerd:
- Kortijsstraat P. Snyersstraat (Montenaken-Kortijs)
- Wezerenbrugstraat (Gingelom)
- Landenstraat (Gingelom)
- Bredenakkerstraat (Mielen)
- Daalstraat (Mielen)
- Fonteinstraat (Niel)
- Kerkomstraat (Mielen)
- Diepe Steeg (Mielen)
- Lagestraat (Vorsen)
- Ruilverkavelingsweg tusseen Twee Tomben en P. Snyersstraat (Kortijs)
- Ruilverkeveingsweg tussen poel Gingelom en Dorpskouter (Kortijs)
- Roland Snyersstraat (Jeuk)
De kosten voor de uitvoering van deze onderhoudswerken worden geraamd op 111.392,60
euro incl. kosten en BTW. De nodige kredieten zijn voorzien in de buitengewone dienst van
het gemeentebudget 2013.
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Erosiebestrijdingsmaatregelen Mielen (Kiekeman + Mielenstraat)
- goekeuren ontwerp en bestek

De raad keurt het bestek en de plannen voor het uitvoeren van erosiebestrijdingsmaatregelen
in 2 projectgebieden in Mielen goed.
In dit ontwerp worden de volgende erosiebestrijdingsmaatregelen gepland:
Project Kiekeman (hoek Borgwormsesteenweg-Extendaal) + Mielenstraat (zijweg
Borlostraat)
- bouwen van een aarden dam met overloopconstructie
- aanleg van een grasbufferstrook
- aanleg van een erosiepoel/bufferbekken
- aanpassing aangrenzende wegenis
De opvangcapaciteit van het bufferbekken in het project Mielenstraat is circa 1250 m³.
De opvangcapaciteit van het bufferbekken in het project Kiekeman is circa 2000 m³. De
gronden waarop beide projecten worden gerealiseerd zijn door de gemeente aangekocht.
De werken worden in totaal geraamd op 73.132,40 euro incl BTW waarvan circa 10 % ten
laste van de gemeente. Het overige deel wordt voor 75 % gefinancierd door het ministerie van
Vlaamse Gemeenschap en voor circa 15 % door de provincie Limburg.
De nodige kredieten zijn voorzien in het budget 2013.

IV. LANDBOUW
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Project bestrijding bodemerosie: goedkeuring akten tot vestiging recht van opstal.

In zitting van 25 februari 2003 stelde de gemeenteraad de éénmalige vergoeding vast op 0,50
EUR/m², voor het vestigen van een opstalrecht gedurende 20 jaren op gronden voor het
bestrijden van bodemerosie.
In de loop van het jaar 2003 werden op basis van dit besluit de nodige onderhandse
overeenkomsten afgesloten met de betrokken eigenaars teneinde uitvoering te kunnen geven
aan het project.
Een drietal aktes tot vestiging van het recht van opstal zijn nog steeds in behandeling door het
Aankoopcomité.
Recentelijk ontvingen wij volgende akte voor goedkeuring:
Afd Perceel Naam
Aard
Oppervl.
Vergoeding
9
B-207/A Kerkfabriek Sint-Pieter Borlo Opstal 40a80ca
2.040 EUR
De Raad keurt deze akte goed opdat de betaling uitgevoerd kan worden.
V. TOERISME
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Aankoop gronden voor verwezenlijking van de toeristische ontsluiting van de
tumuli:
- goedkeuring aankoopvoorwaarden.

Met het oog op de toeristische ontsluiting van de drie tumulisites te Montenaken, Kortijs en
Vorsen keurt de Raad de aankoop van het volgende deelperceel, gelegen rond de sites goed:
Ligging
Drie Tommen

Kadastraal
Vorsen
A/156M

Opperv.
23a63ca

Eigenaar
Jadoul Alain, Jadoul Veronique, Jadoul Louis, Jadoul
Eric

De aankoopsom wordt vastgesteld op € 20.700, inclusief de vergoeding aan de pachter, bvba
Jadoul – Vorsen, voor het vrijmaken van het gebruik van het goed.
Voor de verwerving van deze percelen werd beroep gedaan op het Comité tot Aankoop van
Onroerende Goederen te Hasselt handelend in uitvoering van het door deze dienst
opgemaakte schattingsverslag hetwelk door het college van burgemeester en schepenen op 28
augustus 2012 werd goedgekeurd.
De Raad besluit de voorwaarden vervat in de desbetreffende aankoopakte, opgemaakt door
het Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen, goed te keuren.
In het budget 2012 zijn de nodige kredieten opgenomen in de buitengewone dienst, art.
562/721/60.

VI. JEUGD
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Erkenning gemeentelijke jeugdraad

De procedure tot hersamenstelling van de gemeentelijke jeugdraad werd overeenkomstig de
bepalingen in de statuten afgerond.
De verenigingen werden uitgenodigd om hun respectievelijke afgevaardigden aan te duiden. De
individuele jongeren tussen 14 en 30 jaar werden opgeroepen via het infoblad.
Uit deze afgevaardigden en individuelen werd de jeugdraad samengesteld en is een voor- en
ondervoorzitter gekozen.
De Raad besluit de nieuwe gemeentelijke jeugdraad te erkennen.

VII. SPORT
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Erkenning gemeentelijke sportraad

De sportraad is overeenkomstig haar de statuten hersamengesteld.
De sportraad is ingedeeld in secties volgens de gekozen sportbeoefening.
De sectievoorzitters en de voorzitter en ondervoorzitter van de sportraad vormen het Bestuur
van de sportraad.
Een deskundige is bijkomend in het bestuur opgenomen.
De Raad besluit de nieuwe gemeentelijke sportraad te erkennen.
PUNTEN TOEGEVOEGD

012. Onderzoek verkeerssituatie Langstraat‐Oude Tramstraat‐ Dr Kempeneersstraat
Op verzoek van raadslid Kristof Schiepers wordt, overeenkomstig het artikel 22 van het
gemeentedecreet, dit punt aan de dagorde toegevoegd.
Graag willen wij een onderzoek door de politie laten uitvoeren omtrent de
verkeersveiligheid op bovenvermeld kruispunt in Montenaken ter hoogte van het
Fritkotje. Wij willen graag laten nagaan of er hier maatregelen dienen genomen te
worden om de verkeersveiligheid te verhogen, zoals verkeersremmers, spiegels,
signalisatie,..
De raad besluit het advies van de lokale politie in te winnen.
013. Aanleg uitwijkstroken met in drukke straten
Op verzoek van raadslid Kristof Schiepers wordt, overeenkomstig het artikel 22 van het
gemeentedecreet, dit punt aan de dagorde toegevoegd.
Open Vld wil in een aantal drukke straten in Gingelom uitwijkstroken voorzien. Onder
drukke straten verstaan we straten met veel verkeer en mogelijkheid tot parkeren aan
twee zijdes van de straat. Uitwijkstroken zijn zones waar niet mag worden geparkeerd
om kruisend verkeer veilig en mogelijk te maken. Deze worden via een wegmarkering
aangeduid. Wij denken hierbij aan straten zoals de Houtstraat, Homsemstraat, Oude
Katsei, Langstraat,..

De raad besluit het advies van de lokale politie in te winnen.
014. Aanleg Triksestraat Kortijs
Op verzoek van raadslid Kristof Schiepers wordt, overeenkomstig het artikel 22 van het
gemeentedecreet, dit punt aan de dagorde toegevoegd.
Reeds jaren wordt de Triksestraat verwaarloosd. Het is een klein steegje zonder
voetpaden, amper een wegdek en geen riolering. Wij willen weten of er plannen zijn om
deze straat te vernieuwen en zo ja, wanneer? Open Vld wil dat deze straat mee
opgenomen wordt in het plan van 2014.
De Raad gaat niet akkoord met de herstelling van deze straat in 2014.
015. Het gemeentelijk algemeen nood-en interventieplan Gingelom
Op verzoek van raadslid Gert Houbey wordt, overeenkomstig het artikel 22 van het
gemeentedecreet, dit punt aan de dagorde toegevoegd.
De laatste weken en maanden zijn er nogal wat nood- en rampsituaties. Tijd dus om het ANIP
van Gingelom eens van onder het stof te halen. Ook onze gemeente is niet immuun aan
gebeurtenissen die schadelijke gevolgen kunnen veroorzaken aan het maatschappelijk leven.
De aanwezige risico’s voor onze gemeente zijn: nucleair, gevaarlijk goederentransport over de
wegen (N80) en de spoorweg, gasontploffingen, tankstations, voedselvergiftiging,
natuurrampen… en kritische evacuatie doelgroepen zoals openluchtfuiven, scholen, rusthuis,
kinderopvang...
De gemeentelijke veiligheidscel is belast met het actueel houden van het ANIP.
Toch zijn er sinds 2009 geen updates en aanpassingen via het informaticasysteem LIVE meer
gebeurd. Het ANIP vertoont volgende tekortkomingen:
- Vermelding van contactpersonen die niet meer relevant zijn: Pirard Philippe (korpschef
lokale politie), Greta Leunen (contactpersoon opvang bij evacuatie), Omer Bovy.
- Rampenbestrijdingsprocessen
IN OPBOUW
- Oefeningen
WORDT LATER UITGEWERKT
- Mogelijke opvanglocatie bij evacuatie zaal Elckerlyc!
- Grensoverschrijdende overeenkomsten gemeenten
IN OPBOUW
- Bereikbaarheidsgegevens grensoverschrijdende hulpverlening van andere gemeenten
ontbreken.
- Geen vermelding van de diensten van het Rode Kruis en de brandweer van Landen en
Waremme.
1. Wanneer is de laatste keer de gemeentelijke veiligheidscel en het coördinatiecomité nog
eens samen geweest om het ANIP te upgraden?
2. Welk gevaarlijk goederentransport komt er door Gingelom op de weg en op het spoor?
Hoe wordt de gemeente hiervan verwittigd ?
3. Wanneer wordt er een rampenoefening georganiseerd of werd er al ooit op getraind?

4. Gezien onze gemeente langs een provincie- en gewestgrens ligt, is een grensoverschrijdende samenwerking noodzakelijk. Hebben deze gesprekken ooit plaatsgevonden? Met
welk resultaat ?
Een actualisatie van het ANIP dringt zich op !
De Raad besluit de actualisatie van het ANIP zo spoedig mogelijk door te voeren.

Charly Moyaerts
Voorzitter Gemeenteraad

