BEKNOPTE TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD
DD. 30 SEPTEMBER 2008

DAGORDE
I.
001

ALGEMEEN BESTUUR
Akteneming van het ontslag van gemeenteraadslid de Heer Wouter Hermans.

De Raad neemt akte van het ontslag van de Heer Wouter Hermans als gemeenteraadslid.
002

Installatie van een opvolgend gemeenteraadslid tot titelvoerend gemeenteraadslid.

Ingevolge het ontslag van de Heer Wouter Hermans als gemeenteraadslid heeft Mevr. Regine
Bovy, eerst in aanmerking komend opvolger op de lijst waartoe het ontslagnemend raadslid
behoorde, de eed afgelegd en werd als gemeenteraadslid geïnstalleerd.
II.
003

ONDERGESCHIKTE BESTUREN
Rekeningen 2007 van de Kerkfabrieken.

De rekeningen voor het jaar 2007 van de tien kerkfabrieken worden door de raad gunstig
geadviseerd met volgende resultaten:

Kerkfabriek Sint-Rumoldus Montenaken
Datum ontvangst rekening
Gemeentelijk aandeel vorig dienstjaar
Gemeentelijk aandeel in huidige rekening
Saldo van de gewone dienst
Saldo van de buitengewone dienst
Saldo van de rekening

25 augustus 2008
5.320 EUR
5.320 EUR
10.032,88 EUR
10.259,06 EUR
20.291,94 EUR

Kerkfabriek Sint-Pieter Gingelom
Datum ontvangst rekening
Gemeentelijk aandeel vorig dienstjaar
Gemeentelijk aandeel in huidige rekening
Saldo van de gewone dienst
Saldo van de buitengewone dienst
Saldo van de rekening

25 augustus 2008
10.974 EUR
10.974 EUR
10.270,74 EUR
1.553,94 EUR
11.824,68 EUR

Kerkfabriek Sint-Pieter Boekhout
Datum ontvangst rekening
Gemeentelijk aandeel vorig dienstjaar
Gemeentelijk aandeel in huidige rekening
Saldo van de gewone dienst
Saldo van de buitengewone dienst
Saldo van de rekening

25 augustus 2008
17.878 EUR
17.878 EUR
18.163,12 EUR
0 EUR
18.163,12 EUR

Kerkfabriek Sint-Joris Jeuk
Datum ontvangst rekening
25 augustus 2008
Gemeentelijk aandeel vorig dienstjaar
0 EUR
Gemeentelijk aandeel in huidige rekening
0 EUR
Saldo van de gewone dienst
121.243,98 EUR
Saldo van de buitengewone dienst
-53.542,63 EUR
Saldo van de rekening
67.701,35 EUR
Opmerking : Het overschot tussen gewone ontvangsten en gewone uitgaven bedraagt
121.243,98 euro ipv. 125.877,66 euro.

Kerkfabriek Sint-Trudo Buvingen-Muizen
Datum ontvangst rekening
Gemeentelijk aandeel vorig dienstjaar
Gemeentelijk aandeel in huidige rekening
Saldo van de gewone dienst
Saldo van de buitengewone dienst
Saldo van de rekening

25 augustus 2008
0 EUR
0 EUR
8.137,59 EUR
2.462,26 EUR
10.599,85 EUR

Kerkfabriek Sint-Sebastiaan Kortijs
Datum ontvangst rekening
Gemeentelijk aandeel vorig dienstjaar
Gemeentelijk aandeel in huidige rekening
Saldo van de gewone dienst
Saldo van de buitengewone dienst
Saldo van de rekening

25 augutus 2008
20.634 EUR
18.918 EUR
3.675,40 EUR
6.797 EUR
10.472,40 EUR

Kerkfabriek Sint – Pieter Borlo
Datum ontvangst rekening
Gemeentelijk aandeel vorig dienstjaar
Gemeentelijk aandeel in huidige rekening
Saldo van de gewone dienst
Saldo van de buitengewone dienst
Saldo van de rekening

25 augustus 2008
29.455 EUR
29.455,55 EUR
8.163,24 EUR
0 EUR
8.163,24 EUR

Kerkfabriek Heilig Kruis Vorsen
Datum ontvangst rekening
Gemeentelijk aandeel vorig dienstjaar
Gemeentelijk aandeel in huidige rekening
Saldo van de gewone dienst
Saldo van de buitengewone dienst
Saldo van de rekening

25 augustus 2008
0 EUR
0 EUR
12.534,45 EUR
234.092,26 EUR
246.626,71 EUR

Kerkfabriek Sint-Sebastiaan Niel
Datum ontvangst rekening
Gemeentelijk aandeel vorig dienstjaar
Gemeentelijk aandeel in huidige rekening
Saldo van de gewone dienst
Saldo van de buitengewone dienst
Saldo van de rekening

25 augustus 2008
9.166,65 EUR
9.166,65 EUR
5.614,88 EUR
4.870,82 EUR
10.485,70 EUR

Kerkfabriek Sint-Saturninus Mielen
Datum ontvangst rekening
Gemeentelijk aandeel vorig dienstjaar
Gemeentelijk aandeel in huidige rekening
Saldo van de gewone dienst
Saldo van de buitengewone dienst
Saldo van de rekening
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25 augustus 2008
21.347 EUR
21.347 EUR
6.494,23 EUR
14,47 EUR
6.479,76 EUR

FINANCIEN
Begrotingswijziging 2008 nr. 1A - gewone dienst.

De begrotingswijziging van de gewone dienst nr. 1A worden goedgekeurd met volgend
resultaat :
TABEL I – Samenvattingstabel begrotingswijziging nr. 1A van de gewone dienst

Alg.resultaat
begrotingsrekening 2006
Definitief resultaat
begrotingsrekening 2007
Definitief alg. resultaat
begrotingsrekening 2007

Volgens de
Verhoging Verlaging Na de
oorspronkelijke
+
voorgestelde
begroting
wijziging
710.817,55
0
0
710.817,55
188.807,99
899.625,54

0

0

188.807,99
899.625,54

Begrotingswijziging
2008
Ontvangsten van het eigen
dienstjaar
Uitgaven van het eigen
dienstjaar
Ontvangsten vorige jaren
Uitgaven vorige jaren
Ontvangsten
overboekingen
Uitgaven overboekingen
Geraamd resultaat van de
begroting 2008
GERAAMD
ALGEMEEN
BEGROTINGSRESULT
AAT 2008
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8.952.326

33.436

3.000

8.982.762

9.808.681

39.496

13.000

9.835.177

0
21.574
540.000

0
0
0

0
0
0

0
21.574
540.000

1.900
-339.829

0
-6.060

0
-10.000

1.900
-335.889
563.736,54

OPENBARE WERKEN
Riolerings- en verfraaiïngswerken Opheimstraat, Steenstraat en Regentwijk
- goedkeuren plannen en ontwerp

De raad besluit het bestek van de geplande riolerings- en verfraaiïngswerken in de
Opheimstraat, de Steenstraat en een deel van de Rood Kruisstraat en de Regentwijk goed te
keuren.
De volgende werken worden in dit bestek opgenomen
- Opheimstraat en deel Roodkruisstraat:
o Vernieuwing riolering door aanleg gescheiden rioleringstel
o Vernieuwen greppel en borduur
o Vernieuwen wegdek
o Aanleg nieuwe stoepen
- Steenstraat en deel Regentwijk:
o Vernieuwen greppel en borduur
o Vernieuwen wegdek
o Aanleg nieuwe stoepen
De rioleringswerken zijn ten laste van Infrax en worden mede gesubsidieerd door de Vlaamse
overheid.
De totale werken worden geraamd op 713.314,29 euro waarvan 421.006,23 euro (incl BTW)
ten laste van de gemeente.
De gunning en uitvoering van deze opdracht zal gebeuren in de loop van volgend jaar. De
nodige kredieten zullen derhalve in het budget 2009 opgenomen worden.

V.
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OVERHEIDSOPDRACHTEN
Aankoop van stookolie voor verwarming en brandstoffen voor de voertuigen:
- vaststellen voorwaarden en wijze van gunning.

De huidige overeenkomst voor de levering van stookolie voor de verwarming van de
gemeentegebouwen en brandstoffen voor de voertuigen loopt af op 31 december 2008.
De Raad besluit de voorwaarden te bepalen voor de overheidsopdracht met het oog op het
afsluiten van een nieuwe overeenkomst vanaf 1 januari 2009 tot 31 december 2001.
In deze overheidsopdracht wordt ook de levering van stookolie voor de gebouwen van het
OCMW en deze van de participerende kerkfabrieken St-Saturninus te Mielen en St-Pieter te
Gingelom opgenomen.
De inschrijvers worden verzocht de korting op te geven die zij wensen toe te staan op de
officiële dagprijs.
VI.
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CULTUUR, SPORT EN JEUGD
Reglement tot gemeentelijke erkenning van de Gingelomse sportverenigingen

Het Sport voor Allen-decreet van 09/03/2007 bepaald in artikel 15,b o.m. dat een financiële
ondersteuning er alleen is voor door het gemeentebestuur erkende sportverenigingen.
Onderstaand erkenningreglement hetwelk door de Sportraad op 8 september ll. gunstig geadviseerd
wordt tevens door de gemeenteraad goedgekeurd.
ERKENNINGVOORWAARDEN:
Artikel 1:
Komen in aanmerking voor erkenning:
1. verenigingen zonder winstoogmerk;
2. feitelijke verenigingen.
Artikel 2:
Verenigingen die reeds erkend zijn via een andere gemeentelijk adviesraad (bijv. jeugd- of
cultuurraad) komen niet voor erkenning als gemeentelijke sportvereniging in aanmerking.
Artikel 3:
De sportvereniging moet een open vereniging zijn. Hieronder wordt verstaan dat iedereen lid kan
worden van de sportvereniging op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen en
doelstellingen van de vereniging eerbiedigt.
Artikel 4: Een kopie van de statuten of het huishoudelijk reglement dient op schriftelijk verzoek aan de
sportdienst bezorgd te worden.
Artikel 5:
De sportvereniging moet een autonoom bestuur hebben met minstens 3 personen met respectievelijk
volgende taakverdeling: voorzitter, schatbewaarder en secretaris.
Artikel 6:
Om in aanmerking te komen voor erkenning moet de sportvereniging minstens 15 aangesloten leden
hebben.
Artikel 7:
De zetel van de vereniging moet in Gingelom gevestigd zijn en een meerderheid van de bestuursleden
en sportende leden samen woont in Gingelom.
Artikel 8:
De sportvereniging heeft een werking in Gingelom. Het Nederlands dient bij haar werking en
organisatie gebruikt te worden. Alle gegevens en documenten van de vereniging dienen op de zetel in
het Nederlands aanwezig te zijn.

Artikel 9:
Minstens de helft van de sportieve activiteiten moet plaatsvinden in Gingelom. Indien de vereniging
kan aantonen dat er geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie in Gingelom aanwezig is,
dan is deze voorwaarde niet van toepassing.
Artikel 10:
De sportvereniging moet een actieve sportwerking kunnen aantonen.
Artikel 11:
De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de sportvereniging, haar bestuurders en haar lesgevers
moet door een verzekering gedekt zijn.
Artikel 12:
De sportvereniging moet ter bescherming van haar aangesloten leden een verzekeringspolis afsluiten.
Artikel 13:
De volgende soorten sportverenigingen komen voor erkenning in aanmerking:
- verenigingen waar de fysieke inspanning centraal staat
- verenigingen waar het sociale aspect van de sport centraal staat
- verenigingen die het organiseren van sportevenementen en -wedstrijden tot doel hebben
Artikel 14:
De erkenning kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna beschreven procedure:
- De aanvraag tot erkenning wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde formulieren
ingediend bij de sportdienst.
Het reglement en de aanvraagformulieren zijn ter beschikbaar op de sportdienst.
- Na ontvangst van de aanvraag wordt de vraag voor advies aan de sportraad voorgelegd
- Op basis van het advies van de sportraad en de aanvraag neemt het college van burgemeester en
schepenen een beslissing tot erkenning.

VII.
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ALLERLEI

Schriftelijke vraag mbt de vergunning van de schietclub in Jeuk.

Op verzoek van raadslid Schiepers (art.22 van het gemeentedecreet) wordt dit punt op de
dagorde geplaatst:
De Haspengouwse karabijn en pistoolschutters in Jeuk kunnen hun activiteiten niet verder
zetten op de huidige locatie in Jeuk omdat zij daar geen nieuwe vergunning krijgen. Open
VLD pleit ervoor om maximale diversiteit in het sport en verenigingsleven in Gingelom te
behouden en uit te bouwen. Het zou jammer zijn dat deze schietclub na 30 jaar zou
verdwijnen uit Gingelom. Kan u mij meer uitleg geven omtrent dit dossier en meer
specifiek een antwoord op de volgende vragen:
-Bestaat er een mogelijkheid om deze club in Gingelom bv op het industrieterrein een
nieuwe locatie aan te bieden?
-Mogelijkerwijze verhuist de club naar Sint Truiden, welke inspanningen of maatregelen
kan het gemeentebestuur nemen om te verhinderen dat deze club na 30 jaar uit Gingelom
vertrekt? Zijn hiervoor ook subsidies ter beschikking?
-De club is bereid om de locatie gratis ter beschikking te stellen van de gemeente, wat zijn
de plannen van het gemeentebestuur met de locatie aan de kasteelstraat 2A? Is het
eventueel een optie om deze te ruilen voor een andere locatie?
Na bespreking wordt dit punt als behandeld beschouwd.
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Vraag mbt de promotie in en rond de scholen.

Op verzoek van raadslid Schiepers (art.22 van het gemeentedecreet) wordt dit punt op de
dagorde geplaatst:
Tot onze grote verbazing hebben wij vastgesteld dat de SPA het nodig vond om tijdens de
opening van het schooljaar promotie te gaan voeren aan de schoolpoorten van de scholen
in Gingelom. Open VLD vindt het ethisch totaal onverantwoord om zich te richten tot
kinderen in haar politieke werking.
Open VLD roept de Schepen van Onderwijs ter verantwoording en stelt volgende gerichte
vragen:
1. Vindt u niet dat u als bevoegd schepen van Onderwijs een voorbeeldfunctie heeft en
dat politieke communicatie ver van de scholen en onze kinderen dient gevoerd te
worden?
2. Wat was de reactie van de oudercomités/ personeel van de scholen op deze actie?
3. Hoe beoogt u te vermijden dat in de toekomst massaal promotie aan de schoolpoorten
gaat gevoerd worden?
4. Hoe plaatst u in dit perspectief uw houding mbt het verbod dat u uitvaardigde voor
promotie van jeugdbewegingen, zangkoor, andere verenigingen?
5. De SPA latjes werden uitgedeeld tussen de schoolpoort en het moment dat de kinderen
op de schoolbus stappen. Hoe ver reikt volgens u de schoolomgeving en is het dan bv
ook toegestaan om in de schoolbussen promotie te gaan voeren.
6. Waarom werden de directies van de scholen op de hoogte gebracht van deze actie,
terwijl ze zich toch buiten de schoolmuren afspeelde?
Na bespreking wordt dit punt als behandeld beschouwd.
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N80: Omleidingsweg rond Gingelom, een bespreekbare optie?

Op verzoek van raadslid Schiepers (art.22 van het gemeentedecreet) wordt dit punt op de
dagorde geplaatst:
Reeds tientallen jaren wordt er druk gediscusieerd tussen de gemeentes Gingelom, Sint
Truiden, Tienen en Landen over de ontsluiting van de E40. Alle betrokken gemeentes
verdedigen hun belangen.
Op dit moment loopt er een studie in haar finale fase in opdracht van de Provincie Limburg
die een advies zal geven aan de betrokken gemeentes omtrent het te volgen tracé.
Het gemeeentebestuur in Gingelom gaat uit van twee mogelijke opties die werden aangegeven
in het recentelijk ruimtelijk structuurplan. Bijvoorkeur wil het schepencollege dat de N3
Tienen - Sint Truiden wordt verbreed en als alternatief is een weg langs het spoor van Sint
Truiden naar Landen een bespreekbare zaak.
Als Open VLD fractie willen wij er op wijzen dat er wel degelijk nog andere pistes mogelijk
zijn. Vele inwoners van Gingelom stellen zich vragen, wij willen een antwoord bieden op
deze vragen en het debat opentrekken binnen de gemeenteraad. Zo biedt de ontsluiting ook
mogelijkheden voor de toekomst van onze gemeente door de aanleg van een ringweg rond
Gingelom waardoor wij ook een leefbaar en aangenaam centrum in Gingelom kunnen creëren.
Wij benadrukken dat wij over deze piste het debat willen aangaan om na te gaan wat de
mogelijke opties zijn.

De verschillende opties op een rijtje
Na een grondige studie van de Vlaamse Overheid, Dienst Bruggen en Wegen informeren wij
u graag wat de vooropgestelde tracés zijn en welke impact ze uiteindelijk op het verkeer door
Gingelom zullen hebben.
Scenario 1: ontdubbeling N3 Tienen-St Truiden
In tegenstelling tot wat het SPA college beweert, blijkt uit de studie van Bruggen en Wegen
dat de verkeerssituatie in Gingelom quasi status quo blijft bij een ontdubbeling van de N3
Tienen-St Truiden. In dit scenario zou men gemakkelijker vanuit St Truiden naar Tienen
kunnen aansluiten. Aan de N80 wordt niets veranderd en het drukke verkeer blijft door ons
gemeentekern stromen.
Scenario 2: ontdubbeling van de N80
In dit scenario wordt de N80 verbreed vanuit Sint Truiden en wordt er ter hoogte van Velm
een omleidingweg achter het kasteel door naar tot aan de spoorweg aangelegd. Via
Walshoutem komt er uiteindelijk een aansluiting met de E40. De afname van het verkeer
doorheen Gingelom centrum blijkt uit onderstaande tabel, het verkeer doorheen Gingelom zou
afnemen met 80%!
Dit scenario is weinig waarschijnlijk aangezien de beperking in ruimte door de lintbebouwing
naast de N80 ter hoogte van Kerkom en Bevingen.
aantal voortuigen/uur tijdens avondspits in Gingelom
Huidige situatie:
Nieuwe situatie; verkeer
verkeer/uur doorheen
over bestaande tracé N80
Gingelom
383
81

Nieuwe situatie; verkeer
over de nieuwe omleiding
369

Scenario 3: gewestplantracé langs spoor Landen-St Truiden
In dit scenario wordt er een weg langs het spoor aangelegd van Landen naar St Truiden
aangelegd. In en rond Gingelom worden er geen wijzigingen aangebracht aan de wegen. De
studie van Bruggen en Wegen toont ook aan dat de impact voor Gingelom van dit traject
miniem is, er wordt geen omleiding voorzien rond Gingelom en het drukke verkeer blijft door
onze gemeente over de N80 passeren.
aantal voortuigen/uur tijdens avondspits ten zuiden van het spoor
Huidige situatie:
Nieuwe situatie; verkeer
Nieuwe situatie; verkeer
verkeer/uur ten zuiden van over bestaande tracé N80
over de nieuwe weg langs
het spoor
het spoor
418
380
41
Scenario 4: ontdubbeling van de Montenakenerweg
Vanuit Sint Truiden wordt er een parallelweg voorzien met de N80 tot in Velm, Rond
Gingelom wordt er eveneens een ringweg voorzien. Het verkeer wordt nu vlot afgeleid op de
nieuwe ring zoals blijkt uit onderstaande cijfers.

aantal voortuigen/uur tijdens avondspits in Gingelom
Huidige situatie:
Nieuwe situatie; verkeer
verkeer/uur doorheen
over bestaande tracé N80
Gingelom
383
89

Nieuwe situatie; verkeer
over de nieuwe omleiding
283

80% minder verkeer door Gingelom danzij de ring
Zoals blijkt uit bovenstaande scenario’s geeft een omweg rond Gingelom vanuit Velm tot aan
het spoor ter hoogte van het industrieterrein volgende positieve effecten voor onze gemeente:
-tot 80% minder verkeer doorheen het centrum van onze gemeente
-ons centrum wordt aangenamer, minder lawaaihinder en uitlaatgassen
-verhoging van de veiligheid van ons centrum in Gingelom
-een omleidingsweg die onze gemeente niets kost, aangezien de kosten door de
Vlaamse Overheid zouden kunnen gedragen worden
De verbreding van de N3 Tienen-Sint Truiden heeft weinig positieve impact op de
verkeerssituatie in onze gemeente aangezien het zware verkeer door ons gemeente blijft
stromen.
Na bespreking wordt dit punt als behandeld beschouwd.
VIII. GEHEIME ZITTING
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Bevordering van de heer Francis Meirens als celhoofd vrije tijd.

Francis Meirens slaagde op 11 september 2008 voor het bevorderingsexamen als celhoofd vrije tijd.
De raad besluit de heer Francis Meirens vanaf 1 oktober 2008 te bevorderen op proef als
celhoofd – vrije tijd – niveau A.
009

Bevordering van mevrouw Ingrid Leemans als celhoofd burgerzaken en informatie.

Ingrid Leemans slaagde op 11 september 2008 voor het bevorderingsexamen als celhoofd –
burgerzaken en informatie.
De raad besluit mevrouw Leemans Ingrid vanaf 1 oktober 2008 te bevorderen op proef als
celhoofd burgerzaken en informatie – niveau A.

Charly Moyaerts
Voorzitter Gemeenteraad

