BEKNOPTE TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD

DD.01.10.2013

DAGORDE
I. OPENBARE WERKEN
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Aanleg van een vrijliggend fietspad langs de gewestweg N80 (Steenweg).

De raad neemt kennis van de toelichting die gegeven wordt over de aard van de werken, de
fasering en de omleiding.
II. FINANCIEN
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Opmaak budget 2014 en strategisch meerjarenplan 2014-2019 volgens de nieuwe
beleids- en beheerscyclus:
- vastleggen beleidsdomeinen.

Momenteel wordt door het schepencollege en de gemeentelijke diensten werk gemaakt van de
opmaak van het budget 2014 en het strategisch meerjarenplan 2014-2019 volgens de
richtlijnen van de nieuwe beleids- en beheerscyclus, kortweg BBC genoemd.
Deze nieuwe methode is sterk verschillend van de wijze waarop we vele jaren de budgetten en
de financiële meerjarenplannen opmaakten. Vanaf 2014 zullen de gemeentelijke- en OCMWboekhouding op identiek dezelfde wijze gevoerd worden. Er werd eerder dan ook beslist
beide cycli gelijktijdig en geïntegreerd te laten verlopen.
De raad neemt kennis van deze nieuwe cyclus die in een uitvoerige toelichting verstrekt
werden door Frank Forier, financieel beheerder en extern begeleider Bart Kaesemans van
A3O.
Op voorstel van het schepencollege worden volgende beleidsdomeinen vastgelegd:
-

Algemene financiering
Algemeen bestuur
Vrije tijd
Wonen & leven
Infrastructuur
Onderwijs
Welzijn.
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Gemeenterekening 2012: kennisgeving goedkeuring.

De raad neemt er kennis van dat de gemeenterekening 2012 op 9 september 2013 door de
gouverneur met volgend resultaat goedgekeurd werd:
Begrotingsrekening

Resultatenrekening

Begrotingsresultaat:
‐ Gewone dienst
‐ Buitengewone dienst
Boekhoudkundig resultaat:
‐ Gewone dienst
‐ Buitengewone dienst
Exploitatieresultaat
Uitzonderlijk resultaat
Resultaat v/h dienstjaar

543.392,09
412.810,63
730.641,00
1.124.953,58
-267.592,40
201.270,15
-66.322,25

III. SOCIAAL BELEID
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OCMW: jaarrekening en jaarverslag 2012

De gemeenteraad neemt zonder opmerkingen kennis van de jaarrekening en het jaarverslag
van het OCMW voor het dienstjaar 2012. De rekening werd door de raad van het OCMW
goedgekeurd in vergadering van 26 juni 2013.
Samenvatting van de jaarrekening :
activiteitencentrum
100/01 administratie
100/02 sociale dienst
100/03 vreemdelingen
100/04 thuisdiensten
100/05 residentiële zorg
100/06 activiteiten voor senioren
100/07 gezinszorg
100/08 dienstencheques
100/09 Kinderopvang
afschrijvingen
meerwaarde verkoop grond
minderwaarde verkoop grond
verrekening voorziening pensioenen
Totaal

kosten

opbrengsten

328.983,50
814.750,26
108.772,41
362.521,08
14.621,67
164.053,01
581.205,56
853.602,91
326.328,45
25.846,23

0,00
0,00
8.372,92

Berekening van de gemeentelijke bijdrage
Resultaat van het boekjaar
afschrijvingen materiele vaste activa
meerwaarde verkoop grond
minderwaarde verkoop grond
voorzieningen pensioen
berekende gemeentelijke bijdrage
gebudgetteerde gem.bijdrage 2012
saldo gemeentelijke bijdrage 2011
verschil voor boekjaar

215.945,65
640.296,99
112.268,30
145.633,87
8.329,60
39.998,79
573.841,04
715.651,61
313.635,27

806.711,04
-25.846,23
0,00
0,00
8.372,92
789.237,73
448.972,02
6.077,23
-334.188,48

gemeentelijke
bijdrage
113.037,85
174.453,27
-3.495,89
216.887,21
6.292,07
124.054,22
7.364,52
137.951,30
12.693,18
25.846,23
0,00
0,00
-8.372,92
806.711,04

Balans
Aard
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar
Liquide middelen
Overlopende rekeningen
Kapitaal
Gemeentelijke bijdrage
Gecumuleerd resultaat
Investeringssubsidies
Voorzieningen
Schulden op ten hoogste 1 jaar
Overlopende rekeningen
Totaal

Activa
1.471.781,20
2.172,20
611.998,02
13.738,01
0,00

2.099.689,43

Passiva

2.111.496,30
-334.188,48
-394.126,10
0,00
405.922,14
310.585,57
0,00
2.099.689,43

IV. ARMOEDEBELEID
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Lokaal armoedeplan.

Ondanks het gegeven dat zowel gemeente als OCMW al jaren aandacht hebben voor de
armoede in onze gemeente houdt het college eraan, ondermeer kaderend in de jaarlijkse
‘Werelddag van verzet tegen extreme armoede’ op 17 oktober 2013, haar lokaal
‘armoedeplan’ voor te stellen.
Na bespreking worden 12 actiepunten voor verdere concretisering weerhouden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De opstelling van een lokaal armoedeplan voor de komende zes jaar
Geen afsluiting meer van gas, water en elektriciteit dus recht op energie
Een overzichtelijk en geïnformatiseerd budgetbeheer
Recht op wonen
Een doorgedreven begeleiding naar werk
Een medicatietoelage en begeleiding bij betaling van de ziekenhuisfactuur
Bekendmakingactie van het OMNIO‐statuut
Vorming van het onderwijspersoneel middels een uitgewerkt lessenpakket
Opleiding van de verzorgende van het OCMW en inschakeling in de provinciale
“thuiscompagnie”
10. Bijkomende middelen voor verenigingen (St‐Vincentius) en participatie van kinderen (in de
speelpleinwerking).
11. Armoedebeleid ihkv kinderopvang.
12. Mobiliteit van de kansarmen versterken.

De Raad keurt dit actieplan goed, hetwelk in een samenwerking tussen gemeente en OCMW
geconcretiseerd zal worden.
V. ALGEMEEN BELEID & COORDINATIE
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Cipal: voorstel statutenwijziging.

Ingevolge het decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van
het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (B.S. 15 februari

2013, hierna ‘het wijzigingsdecreet’ genoemd) dienen de statuten van de dienstverlenende
vereniging CIPAL (hierna ‘CIPAL DV’ genoemd) aangepast te worden om deze in
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het wijzigingsdecreet.
Het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna ‘DIS’ genoemd) werd
vooral gewijzigd op het vlak van bestuurlijk toezicht en digitalisering.
Het ontwerp van de statutenwijziging van CIPAL DV in het dossier werd goedgekeurd door
de raad van bestuur in zitting van 10 september 2013 en wordt geagendeerd op de
buitengewone algemene vergadering van CIPAL DV van 13 december 2013.
Deze statutenwijziging heeft hoofdzakelijk tot doel om de statuten in overeenstemming te
brengen met het wijzigingsdecreet.
Daarnaast wordt voor de raad van bestuur en het directiecomité de mogelijkheid statutair
voorzien om binnen de grenzen van hun bevoegdheid bepaalde volmachten te verlenen aan
één of meer bijzonder lasthebbers. Ook wordt de bepaling m.b.t. de externe
vertegenwoordiging van de vereniging aangepast aan de noden van de praktijk.
Tot slot worden de statuten voornamelijk gemoderniseerd op het vlak van digitale
communicatie en terbeschikkingstelling van documenten.
De gemeenteraad keurt deze wijziging van de staturen van Cipal goed.
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Infrax: voorstel statutenwijziging.

In de context van de opstart van het EMTN-programma (obligatielening) heeft de raad van
bestuur zich eerder reeds uitgesproken over een pro rata waarborgstelling. Deze
waarborgstelling was een conditio sine qua non om een financieel gunstiger tarief voor de
obligatielening te kunnen bedingen. Van de zijde van de financiers en met name vanwege
Belfius is wel de dwingende vraag gekomen om in de statuten een bepaling toe te voegen die
voor derden onmogelijk maakt om deze waarborgstelling succesvol juridisch aan te vechten.
Het betreft een zongenaamde ‘catch-all’ formule die niets meer inhoudt dan een algemene
specificatie van het maatschappelijk doel. Met de toevoeging van deze formulering aan de
statuten aligneert Infrax Limburg zich met de andere DNB’s binnen de Infrax-groep die in
hun respectievelijke statuten een gelijkaardige bepaling hebben opgenomen.
Infrax Limburg wenst volgende statutenwijziging ter goedkeuring voor te leggen aan de
bijzondere algemene vergadering van 16 december e.k.
Aan de participerende gemeenten wordt voorafgaand goedkeuring gevraagd.
Concreet wordt de hierna volgende tekstwijziging aan de statuten voorgesteld:
Artikel 2 : - bijvoegen
Infrax Limburg mag alle technische, commerciële, administratieve, economische, financiële,
sociale en andere verrichtingen doen die met daar doel verband houden.
Artikel 25: - bijvoegen
Een overzichtslijst met een beknopte toelichting van de besluiten van de vergaderingen van de
raad van bestuur van de Opdrachthoudende Vereniging worden binnen de twintig (20) dagen
na het nemen van het besluit naar de Vlaamse Regering gezonden.
Artikel 34: - bijvoegen.
De vertegenwoordiger(s) van de deelnemers kunnen worden aangeduid voor de volledige
duur van de legislatuur waarin hij/zij zitting heeft/hebben in het orgaan dat de titularis van
aandelen kan verbinden
Artikel 40: - bijvoegen.

Een overzichtslijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van de vergaderingen van
de algemene vergadering van de Opdrachthoudende Vereniging worden binnen de twintig
(20) dagen na het nemen van het besluit naar de Vlaamse Regering gezonden.
Artikel 45: - aanpassen
Ieder jaar binnen de twintig (20) dagen na de goedkeuring door de algemene vergadering zal
de raad van bestuur de jaarrekening en alle bij de wet of de onderrichtingen voorgeschreven
documenten aan de Vlaamse Regering voorleggen.
De gemeenteraad keurt deze wijziging van de statuten van Infrax goed.
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Inter-Aqua: voorstel statutenwijziging.

Naar analogie met de statutenwijziging van Infrax zal ook Inter-Aqua een statutenwijziging
ter goedkeuring voorleggen aan de bijzondere algemene vergadering van 17 december e.k.
Aan de participerende gemeenten wordt voorafgaand goedkeuring gevraagd
Concreet wordt de hierna volgende tekstwijziging aan de statuten voorgesteld:
Artikel 2 : - bijvoegen
Hiertoe kan de Opdrachthoudende Vereniging alle technische, commerciële,
administratieve, economische, financiële, sociale en andere verrichtingen doen en
deelnemen aan alle activiteiten die, geheel of ten dele, met haar doel verband houden.
Artikel 26: - bijvoegen
Een overzichtslijst met een beknopte toelichting van de besluiten van de vergaderingen van de
raad van bestuur van de Opdrachthoudende Vereniging worden binnen de twintig (20) dagen
na het nemen van het besluit naar de Vlaamse Regering gezonden.
Artikel 34: - bijvoegen
De vertegenwoordiger(s) van de deelnemers kunnen worden aangeduid voor de volledige
duur van de legislatuur waarin hij/zij zitting heeft/hebben in het orgaan dat de titularis van
aandelen kan verbinden
Artikel 37: - bijvoegen.
Een overzichtslijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van de vergaderingen van
de algemene vergadering van de Opdrachthoudende Vereniging worden binnen de twintig
(20) dagen na het nemen van het besluit naar de Vlaamse Regering gezonden.
Artikel 41: - aanpassen
Ieder jaar binnen de twintig (20) dagen na de goedkeuring door de algemene vergadering zal
de raad van bestuur de jaarrekening en alle bij de wet of de onderrichtingen voorgeschreven
documenten aan de Vlaamse Regering voorleggen.
De gemeenteraad keurt deze wijziging van de staturen van Inter-Aqua goed.
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Inter-Media: voorstel statutenwijziging.

Naar analogie met de statutenwijziging van Infrax zal ook Inter-Media een statutenwijziging
ter goedkeuring voorleggen aan de bijzondere algemene vergadering van 3 december e.k.
Aan de participerende gemeenten wordt voorafgaand goedkeuring gevraagd
Concreet wordt de hierna volgende tekstwijziging aan de statuten voorgesteld:
Artikel 2 : - bijvoegen

Inter-media mag alle technische, commerciële, administratieve, economische, financiële,
sociale en andere verrichtingen doen die met daar doel verband houden.
Artikel 26: - bijvoegen
Een overzichtslijst met een beknopte toelichting van de besluiten van de vergaderingen van de
raad van bestuur van de Opdrachthoudende Vereniging worden binnen de twintig (20) dagen
na het nemen van het besluit naar de Vlaamse Regering gezonden.
Artikel 31: - bijvoegen
De vertegenwoordiger(s) van de deelnemers kunnen worden aangeduid voor de volledige
duur van de legislatuur waarin hij/zij zitting heeft/hebben in het orgaan dat de titularis van
aandelen kan verbinden
Artikel 37: - bijvoegen.
Een overzichtslijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van de vergaderingen van
de algemene vergadering van de Opdrachthoudende Vereniging worden binnen de twintig
(20) dagen na het nemen van het besluit naar de Vlaamse Regering gezonden.
Volgende zin verwijderen : Een afschrift ervan wordt, samen met alle bijlagen, binnen de
dertig (30) dagen die volgen op de vermelde vergadering overgemaakt aan de
regeringscommissaris.
Artikel 41: - aanpassen
Ieder jaar binnen de twintig (20) dagen na de goedkeuring door de algemene vergadering zal
de raad van bestuur de jaarrekening en alle bij de wet of de onderrichtingen voorgeschreven
documenten aan de Vlaamse Regering voorleggen.
Binnen eenzelfde termijn van twintig (20) dagen wordt aan alle deelnemers een jaarverslag,
bevattende de jaarrekening, het verslag van de….
De gemeenteraad keurt deze wijziging van de staturen van Inter-Media goed.
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Inter-Energa: voorstel statutenwijziging.

Naar analogie met de statutenwijziging van Infrax zal ook Inter-Energa een statutenwijziging
ter goedkeuring voorleggen aan de bijzondere algemene vergadering van 10 december e.k.
Aan de participerende gemeenten wordt voorafgaand goedkeuring gevraagd
Concreet wordt de hierna volgende tekstwijziging aan de statuten voorgesteld:
Artikel 2 : - bijvoegen
Inter-energa mag alle technische, commerciële, administratieve, economische, financiële,
sociale en andere verrichtingen doen die met daar doel verband houden.
Artikel 26: - bijvoegen
Een overzichtslijst met een beknopte toelichting van de besluiten van de vergaderingen van de
raad van bestuur van de Opdrachthoudende Vereniging worden binnen de twintig (20) dagen
na het nemen van het besluit naar de Vlaamse Regering gezonden.
Artikel 31: - bijvoegen
De vertegenwoordiger(s) van de deelnemers kunnen worden aangeduid voor de volledige
duur van de legislatuur waarin hij/zij zitting heeft/hebben in het orgaan dat de titularis van
aandelen kan verbinden
Artikel 37: - bijvoegen.
Een overzichtslijst met een beknopte omschrijving van de besluiten van de vergaderingen van
de algemene vergadering van de Opdrachthoudende Vereniging worden binnen de twintig
(20) dagen na het nemen van het besluit naar de Vlaamse Regering gezonden.

Volgende zin verwijderen : Een afschrift ervan wordt, samen met alle bijlagen, binnen de
dertig (30) dagen die volgen op de vermelde vergadering overgemaakt aan de
regeringscommissaris.
Artikel 41: - aanpassen
Ieder jaar binnen de twintig (20) dagen na de goedkeuring door de algemene vergadering zal
de raad van bestuur de jaarrekening en alle bij de wet of de onderrichtingen voorgeschreven
documenten aan de Vlaamse Regering voorleggen.
De gemeenteraad keurt deze wijziging van de staturen van Inter-Energa goed.
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Verlenging huur + omnium-onderhoudscontract fotocopietoestel.

Het huur en omnium-onderhoudscontract van het kopietoestel OCE VP2090 eindigt op
31/12/2013.
Het voorstel van OCE tot verlenging van de overeenkomst met 3 jaar tegen verminderde prijs
( € 714 tegen € 891 per maand, 100.000 kopies per maand inbegrepen – in 2012 draaiden we
1.240.703 kopies of gemiddeld 103.300 per maand) lijkt ons het meest voordelige.
Het toestel werkt nog steeds goed en het omnium-onderhoudscontract verzekert ons toch een
goede werking.
De raad besluit de voorwaarden van de huur- en onderhoudsovereenkomst met OCE voor het
toestel VP2090 goed te keuren voor een looptijd van 3 jaar.

Charly Moyaerts
Voorzitter gemeenteraad

