BEKNOPTE TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD
DD.03.09.2013

DAGORDE
I. ALGEMEEN BELEID & COORDINATIE
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Limburg.net : bijzondere algemene vergadering van woensdag 9 oktober 2013.

De dagorde van voornoemde algemene vergadering vermeldt volgende punten:
1. Welkom door de voorzitter
2. Aanduiding secretaris en stemopnemers.
3. Goedkeuring verslag vorige vergadering.
4. Statutenwijziging
5. Ondernemingsplan 2013-2018
6. Directe inning.
7. Ontslag en benoeming bestuurders.
8. 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.
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Limburg.net : voorstel tot statutenwijziging

Limburg.net stelt voor een aantal wijzigingen aan te brengen tengevolge van de wijzigingen die
werden doorgevoerd aan het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking dd.06 juli 2013.
- Wijziging met betrekking tot het versturen van notulen en het vervallen van de
verplichting tot het versturen van een uitnodiging aan de Regeringscommissaris tot
deelname aan de verschillende bestuurlijke vergaderingen.
- ÆDe artikel 30, 36, 40, 41 en 42 van de statuten werden in overeenstemming gebracht
met het Decreet Intergemeentelijke bestuurlijke vergaderingen.
- Er moet niet langer voor elke algemene vergadering afzonderlijk een vertegenwoordiger
benoemd worden. De vertegenwoordiger kan voor de volledige duur van de legislatuur
worden aangeduid.
- ÆIn artikel 37 werd de verplichting om voor elke algemene vergaderingen
vertegenwoordiger te benoemen, geschrapt.

Tevens worden volgende wijzigingen voorgesteld:
- Kapitaal per inwoner(artikel 9): verduidelijking dat de meest recent gepubliceerde
jaarlijkse statistiek van het Rijksregister bepalend is.
- Bijdrage in de werkingskosten (artikel 13): verduidelijking dat de vaste bijdrage niet
meer mag bedragen dan gemiddeld 70 euro, individueel of op gezinsbasis aan te rekenen.
- Bepalingen m.b.t. de ondervoorzitters (artikel 22): schrappen van de bepaling dat het
ondervoorzitterschap moet worden uitgeoefend door een op voordracht van de
deelnemende gemeenten benoemd lid van de raad van bestuur en aanpassing van de
bepaling inzake het voorzitten van de raad van bestuur bij afwezigheid van de voorzitter.

-

Schrapping van artikel 43 (adviescomités): zie beslissing van de raad van bestuur dd. 2404-2013 om, in het kader van de vermindering van het aantal mandaten, de 4bestaande
adviescomités af te schaffen.

De Raad keurt deze wijziging van de staturen van Limburg.net goed.
II. BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND
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Biometrische paspoorten en verblijfstitels voor onderdanen van derde landen ondertekening overeenkomst + bestelling materiaal

Vanaf september 2013 en uiterlijk tegen 31/12/2013 zullen alle gemeenten starten met de afgifte
van de nieuwe biometrische documenten. Deze procedure zal van toepassing zijn op alle
paspoorten (zgn. ‘reispassen’) én op de verblijfstitels van de derdelanders (niet-EU-burgers). De
biometrie houdt in dat er een digitale foto, een digitale handtekening en digitale vingerafdrukken
moeten aangeleverd worden.
Het ministerie voor Binnenlandse Zaken subsidieert de biometrische ‘packs’ die hiervoor nodig
zijn (een fotoscanner, een scanner voor vingerafdrukken, een handtekeningpad, een contactloze
chiplezer en de nodige software en opleiding) ten belope van max. € 3.722 per pack. Gingelom
heeft recht op subsidie voor 2 ‘packs’.
Er dient een overeenkomst ondertekend te worden tussen de gemeente en Binnenlandse zaken
vooraleer de ‘packs’ kunnen besteld worden bij Cipal. Het college keurde de bestelling in zitting
van 13/08/2013 goed. De kostprijs voor de gemeente bedraagt, na aftrek van de susbsidie: €
808,20 + verplaatsingskosten.
De raad bekrachtigt het collegebesluit 13/08/2013 om de overeenkomst met het ministerie van
Binnenlandse Zaken te ondertekenen.
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Belastingsreglement op de afgifte van administratieve stukken: aanpassing.

Vanaf 1 oktober 2013 zullen ook de voorlopige rijbewijzen, in navolging van de ‘echte’
rijbewijzen, in bankkaartvorm worden uitgereikt. Daarvoor zijn nieuwe modellen 3 (voor alle
voertuigcategorieën), 18 en 36 (alleen voor voertuigen categorie B) vastgelegd.
De productiekost van deze nieuwe kaarten is ook duurder, nl. € 20, net zoals de ‘echte’
rijbewijzen. Dat bedrag moet ook betaald worden bij de afgifte van een ‘nieuw voorlopig
rijbewijs’. Vanaf 1 oktober 2013 wordt immers geen duplicaat, maar een ‘nieuw voorlopig
rijbewijs’ uitgereikt in geval van verlies, diefstal, beschadiging, wanneer de foto niet meer
gelijkend is of bij verandering van begeleider.
Voor de ‘echte’ rijbewijzen besliste de GR dd. 26/02/2013 om een gemeentelijke belasting van €
5 te heffen. Kostprijs voor de burger is dus € 25.
De raad keurt de gemeentelijke belasting van € 5 ook voor voorlopige rijbewijzen goed.
III. BRANDWEER
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Brandweerkosten 2012 - afrekening: kennisgeving.

Per brief van 20 juni 2013 maakte de Provincie Limburg het voorstel van definitieve bijdrage
van de gemeente in de brandweerkosten 2012 en het verzoek tot bepaling van de wijze van
afrekening aan ons over.

Uit de voorgelegde ontwerpstaat van verdeling van de brandweerkosten voor het jaar 2012 bleek
dat onze gemeente het bedrag van € 180.772,89 dient te betalen en er voorzien is in een
voorafname middels vier voorschotten voor een totaal bedrag van € 184.356,62;
Daar het college van oordeel was dat de afrekening best gebeurt middels een verrekening in het
nog op te vragen en te storten vierde voorschot besloot het college in zitting van 16 juli 2013:
- de definitieve gemeentelijke bijdrage in de brandweerkosten voor het jaar 2012 ten
bedrage van € 180.772,89 te aanvaarden
- de Provincie Limburg te verzoeken de afrekening te laten gebeuren middels verrekening
in het nog op te vragen en te storten vierde voorschot 2012.
De gemeenteraad neemt kennis van dit besluit.
IV. ONDERWIJS
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Intergemeentelijke samenwerking deeltijds kunstonderwijs (Academie
Haspengouw):
- verlenging overeenkomst.

De huidige intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst voor deeltijds kunstonderwijs in de
studierichtingen Beeld & Podium (voorheen Beeldende kunsten, Muziek, Woord en Dans)
eindigt op 31 augustus 2013.
Het Beheerscomité van de Haspengouwse Academies besliste op haar vergadering van 3 juli ll.
unaniem dat de verlenging van het bestaande contract onder dezelfde voorwaarden kan gebeuren.
De Raad verleent goedkeuring voor de verlenging van voornoemde overeenkomst voor de duur
van zes schooljaren met ingang van 1 september 2013.
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Gemeentelijk onderwijs: aanwending lestijdenpakket schooljaar 2013-2014.

A. Aanwending lestijdenpakket 2013-2014.
GBS De Kleurenboom
Ambt

Aan te wenden
Lt/Uren

Kleuteronderwijzer (basis 169 + SES
14)
Kinderverzorgster
Onderwijzer (basis 239 + SES 29)
Bijz.leerkracht RKG
Bijz.leerkracht NCZ
Bijz.Leerkracht Islamitische godsdienst
Bijz.Leerkracht protestantse godsdienst
Zorgcoördinator
ICT-coördinator
Administratief medewerker HSO

183 Lt
13u/32
268 Lt
16 Lt
(1)
(1)
(1)
24u/36
6u/36
32u/36

Aangewend door
vastbenoemde
personeelsleden
146 Lt

Aanstelling
tijdelijke
personeelsleden
37 Lt

13u/32
252Lt
16 Lt

16 Lt

24u/36
0
32u/36

6u/36

(1) Aan te wenden op basis van inschrijvingen op 2 september 2013
Uit stimuluspunten Scholengemeenschap Haspengouw
Ambt

Aan te wenden
Lt/Uren

Zorgcoördinator
ICT-coördinator

2u/36
2u/36

Aanstelling
tijdelijke
personeelsleden
3u/36
2u/36

Aan te wenden
Lt/Uren

Aangewend door
vastbenoemde

GBS De Groeiboog
Ambt

Aanstelling
tijdelijke

Kleuteronderwijzer (basis 243+SES 16)
Kinderverzorgster
Onderwijzer (basis 340+ SES 29)
Bijz.leerkracht RKG
Bijz.leerkracht NCZ
Bijz.Leerkracht Islamitische godsdienst
Bijz.Leerkracht protestantse godsdienst
Zorgcoördinator
ICT-coördinator
Administratief medewerker HOKT
Administratief medewerker HSO

259 Lt
14u/32
369 Lt
26 Lt
(1)
(1)
(1)
34u/36
9u/36
13u/36
25u/36

personeelsleden
258 Lt
14u/32
324 Lt
26 Lt

34u/36
0
13u/36
25u/36

personeelsleden

45 Lt

9u/36

(1) Aan te wenden op basis van inschrijvingen op 2 september 2013
Uit stimuluspunten Scholengemeenschap Haspengouw
Ambt

Zorgcoördinator
ICT-coördinator
Administratief medewerker HOKT

Aan te wenden
Lt/Uren

Aanstelling
tijdelijke
personeelsleden

5u/36

5u/36

De aanstelling in de tijdelijk in te vullen lestijden gebeurt volgens de volgende principes
(basis decreet rechtspositieregeling):
1.Deeltijds benoemd personeel
2.Kandidaten met TADD-statuut (volgens aantal gepresteerde dagen binnen de inrichtende
macht)
3.Kandidaten (volgens aantal gepresteerde dagen binnen de inrichtende macht)

B. Afspraken aangaande de aanwending van de puntenenveloppe van de
scholengemeenschap Haspengouw:
‐
‐

‐
‐

Alle punten voor ‘zorg’ worden aangewend binnen de scholengemeenschap
Haspengouw, dus geen overdracht naar een andere scholengemeenschap.
Van de punten uit de zorgenveloppe wordt op niveau van de scholengemeenschap een
voorafname gedaan van voor de aanstelling van een zorgcoördinator (2u/36) specifiek
voor de opvolging van de kleuterparticipatie. De resterende punten worden per school
verdeeld à rato van het aantal leerlingen.
Van de puntenenveloppe ‘stimulus’ wordt op niveau van de scholengemeenschap een
voorafname gedaan van 41 punten voor de aanstelling van de stafmedewerker (18u/36).
De resterende punten worden per school verdeeld à rato van het aantal leerlingen
De uren ICT en administratie worden per school ingevuld. Eventuele restpunten worden
op niveau van de scholengemeenschap samen gelegd en in overleg optimaal en nuttig
aangewend

De voornoemde punten werden allen positief behandeld door de respectievelijke schoolraden.
De Raad keurt de voornoemde aanwending van de lestijden alsmede de afspraken aangaande de
aanwending van de puntenenveloppe van de scholengemeenschapo Haspengouw goed voor het
schooljaar 2013-2014 .

V. SPORT
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Gemeentelijke Gymclub Gingelom - bepaling lidgelden.

De gemeenteraad legde op 25/09/2007 de lidgelden van de gemeentelijke Gymclub Gingelom als volgt
vast:
1ste kind - 35 euro
2de kind – 30
Vanaf 3de kind: 20
Gezien ondermeer de steeds stijgende kosten voor de inzet van de Vlabus-lesgevers wordt vanaf het
nieuwe gymseizoen een verhoging (indexering) van de lidgelden als volgt bepaald:
1ste kind - 40 euro
2de kind – 35
Vanaf 3de kind: 25
De raad keurt deze verhoging van lidgelden goed.

VI. CULTUUR
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Gemeentelijk jeugdtoneel Gingelom - bepaling lidgelden en toegangsgelden bij
voorstellingen.

Vorig jaar werd succesvol gestart het het Gingeloms jeugdtoneel en werd het seizoen afgesloten met een
mooie voorstelling. De vijf georganiseerde workshops werden gratis aangeboden en de voorstelling kon
gratis bijgewoond worden.
Daar ‘gratis’ niet altijd stimuleert, het aanbod voor de gemeente kosten genereert en het jeugdtoneel niet
als opvang zou beschouwd worden besluit de gemeenteraad een lidgeld in te voeren en tevens een
inkomgeld voor de voorstelling vast te leggen.
Jaarlijks lidgeld:
- Eerste en tweede kind in een gezin: € 15
- Vanaf het derde kind in een gezin: € 10
Toegangsprijs voorstelling:
- €3
- Gratis voor kinderen tot 12 jaar.

VII. POLITIE
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Aanvullend reglement op de verkeersreglementering: invoeren parkeerverbod langs
de Kriekelstraat te Gingelom.

Teneinde het binnenrijden in de garage van de woning Kriekelstraat 5 te Gingelom mogelijk te
maken besluit de raad, overeenkomstig het advies van de lokale politie, een parkeerverbod in te
stellen ter hoogte en aan de overzijde van voornoemde garage over een lengte van 12 meter.
VIII. RUIMTELIJKE ORDENING
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Definitieve vaststelling RUP Jeuk - Roost

De initiële doelstelling van het RUP “Jeuk-Roost” was tweeledig, namelijk het oprichten van een
zone voor agrarische bedrijven en een juridisch kader aanbieden aan de wasserij Sint-Joris naar
aanleiding van het afgeleverde planologisch attest en de uitspraken bij de Raad van State.
In het GRS stelt de gemeente Gingelom voor om de huidige KMO-zone volgens het BPA “KMO
zone Jeuk-Roost” gedeeltelijk te herbestemmen en in te richten tot een gemengde agrarische
bedrijvenzone, dit om de ongeordende (potentiële) en verspreid liggende ontwikkeling van
opslagloodsen voor fruit e.d. in de gemeente te vermijden. Op die manier wordt het landschap

gevrijwaard van bijkomende bebouwing en wordt tegemoet gekomen aan de noden van de
landbouw. Een deel van de KMO-zone is ingenomen door de wasserij Sint-Joris. Deze activiteit
zal behouden blijven en er wordt nagegaan wat de ontwikkelingsmogelijkheden nog zijn.
In het GRS werd dan ook bepaald dat de gemeente dit BPA zal herzien door het opmaken van
een gemeentelijk RUP. In het RUP worden ook maatregelen opgenomen om de landschappelijke
integratie te bevorderen.
Het RUP wordt ook opgemaakt ten gevolge van de goedkeuring van het planologisch attest van
de wasserij Sint-Joris. De wasserij is een belangrijke tewerkstellingspool en de gemeente wenst
de nodige mogelijkheden te bieden zodat de wasserij kan blijven bestaan en uitbreiden in de
toekomst.
Naar aanleiding van de 2de plenaire vergadering (dd. 20 december 2012) werd door zowel de
provincie Limburg als Ruimte Vlaanderen een probleem aangaande de overeenkomst tussen het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en het RUP aangekaart: volgens bindende bepaling 28 uit
het GRS dient de ontwikkeling van een para-agrarisch bedrijventerrein gekoppeld te worden aan
de afbakening van bouwvrije agrarische zones. Gezien de gemeente met voorliggend RUP
initieel enkel de ontwikkeling van een para-agrarisch bedrijventerrein wenste mogelijk te maken,
en er nog geen planproces voor de afbakening van bouwvrije agrarische zones is opgestart kan
de provincie het RUP in de initiële vorm niet goedkeuren.
Bijgevolg werd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 08/01/2013 beslist
het planproces voort te zetten met uitsluiting van de zone voor agrarische bedrijven. Aangezien
het BPA “KMO zone Jeuk-Roost” in een arrest van de Raad van State onwettig werd verklaard,
wenst de gemeente wel het volledige BPA te herzien. Op die manier realiseert het RUP een
duidelijke juridische toestand.
De afbakening van het plangebied wordt afgestemd op de afbakening van het BPA “KMO zone
Jeuk-Roost” waarbij enerzijds voorzien wordt in een uitbreiding voor de wasserij en anderzijds
wordt op basis van de visie uit het GRS de resterende ruimte herbestemd naar een kleine zone
voor agrarische bedrijven. Binnen deze zone is reeds agrarische bedrijvigheid aanwezig
(opslagloods en graansilo). De zone kan op termijn, indien gewenst, verder uitgebreid worden in
noordelijke richting met de ontwikkeling van een para agrarisch bedrijventerrein.
De raad heeft het RUP voorlopig vastgesteld in zitting van 26 februari 2013. Het openbaar
onderzoek werd georganiseerd van 26 maart 2013 t.e.m. 24 mei 2013. Er werden gedurende het
openbaar onderzoek 4 adviezen en 3 bezwaren ingediend. De GECORO heeft in zitting van 11
juni 2013 de bezwaarschriften behandeld. Het college ging in zitting van 16 juli 2013 akkoord
met het advies en de voorgestelde aanpassingen van de GECORO.
Na definitieve vaststelling door de gemeenteraad dient het RUP goedgekeurd te worden door de
deputatie van de provincie, dit binnen 60 dagen na ontvangst van het dossier.
De raad stelt het RUP “Jeuk-Roost” definitief vast.
IX. TECHNISCHE DIENST
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Aankoop nieuwe vrachtwagen met gesloten laadbak en laadbrug: - vaststellen
voorwaarden en wijze van gunning.

De raad besluit de wijze van gunning en het bestek voor de aankoop van een nieuwe lichte
vrachtwagen met gesloten laadbak en laadbrug goed te keuren.
Deze aankoop kadert in de vervanging van de oude bestelwagen (Peugeot Boxer bouwjaar
2000), waarvan de overname in de aankoopprocedure wordt 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.

X. PERSONEELSDIENST
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Aanpassing rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel.

Naar aanleiding van het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012 houdende
aanpassing van het besluit ‘Rechtspositieregeling van het gemeente- en OCMW-personeel’ dient
onze eigen rechtspositieregeling op een aantal punten aangepast te worden en werd tevens van de
gelegenheid gebruik gemaakt enkele aanpassingen aan te bevelen.
Bij deze gelegenheid zullen de artikelen mbt de eedaflegging en de evaluatie van de
gemeentesecretaris en financieel beheerder in overeenstemming gebracht worden met de
bepalingen van het gewijzigde gemeentedecreet.
Tevens wordt op voorstel van het managementteam het resultaat ‘zeer goed’ toegevoegd aan de
mogelijke gunstige evaluatieresultaten en wordt dit resultaat als minimum evaluatieresultaat
weerhouden als bevorderingsvoorwaarde.
Tenslotte worden de bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de betrekkingen
van stedenbouwkundige en bibliotheekassistent op aanwijzen van het Agentschap Binnenlands
Bestuur aangevuld.
Alle voornoemde wijzigingen werden positief behandeld door het syndicaal hoger
onderhandelings- en overlegcomité op 22 mei 2013.
De Raad keurt de voorgestelde wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het
gemeentepersoneel goed.
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Toekenning titel van ere-gemeenteontvanger aan mevrouw Morren Nicole.

Met ingang van 1 juni 2013 ging mevrouw Nicole Morren, gemeenteontvanger/financieel
beheerder met pensioen.
Gelet Nicole Morren sinds 1 juli 1996 deze wettelijke graad bekleedde en zich al die jaren op een
voorbeeldige wijze kweet van haar taak besluit de gemeenteraad aan Nicole Morren de titel van
ere-gemeenteontvanger toe te kennen.

Charly Moyaerts
Voorzitter Gemeenteraad

