GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013
BEKNOPTE TOELICHTING

DAGORDE
I.
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ALGEMEENBELEID 1 COORDINATIE
Inter-Media: buitengewone algemene vergadering van woensdag 18 december 2013.

Op de agenda van de voornoemde buitengewone algemene vergadering staat volgend punt
ingeschreven:
1. Begroting 2014
2. Statutenwijziging.
De raad spreekt zich uit over deze punten, bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke
afgevaardigde dient in te nemen en duidt raadslid Moyaers Geert voor als volmachtdrager en
raadslid Pascal Vanmolle als plaatsvervangend volmachtdrager.
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Limburg.net : algemene vergadering van woensdag 18 december 2013.

De dagorde van voornoemde algemene vergadering vermeldt volgende punten:
1. Welkom door de voorzitter.
2. Goedkeuring verslag van vorige algemene vergadering.
3. Aanduiding secretaris en stemopnemers (art.38 statuten).
4. Begroting 2014, te ontwikkelen activiteiten en strategie.
5. Ontslag en benoeming bestuurder(s).
6. 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 voor als volmachtdrager en
raadslid Anne Maleux als plaatsvervangend volmachtdrager.
II.
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FINANCIEN
OCMW : meerjarenplan 2014 - 2019

Het meerjarenplan werd door de raad van het OCMW goedgekeurd op 26 november 2013 en
bekwam de goedkeuring van de gemeenteraad.
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OCMW: budget 2014

Het budget 2014 van het OCMW werd door de OCMW raad goedgekeurd op 26 november
2013.
Vermits het budget 2014 past binnen het meerjarenplan 2014 - 2019 van het OCMW wordt
akte genomen van het budget.
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Aanvullende gemeentebelasting op de Personenbelasting van de Staat

In zitting van 18 december 2012 werd, in overeenstemming met de bepalingen van de
omzendbrief BB 2012/1 van de Vlaamse minister voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Geert Bourgeois van 20 juli 2012, beslist om voor
het dienstjaar 2013 een aanvullende gemeentebelasting te heffen op de personenbelasting van
de Staat ten belope van 8% van het volgens het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het rijk verschuldigd is voor hetzelfde
dienstjaar.
De Raad beslist om voor de dienstjaren 2014 tem 2019 eenzelfde belasting te heffen, dus 8%.
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Opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Gewest

De gemeenteraad stelt de opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Vlaamse Gewest
voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019 (het laatste jaar om de continuïteit te garanderen)
vast op 1.650 opcentiemen (idem 2013).
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Dienstenbelasting

De gemeenteraad stelt een gemeentelijke dienstenbelasting vast op basis van volgende,
ongewijzigde tarieven voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019:
a) € 150,00 per gezin van minstens 2 personen of per bedrijf
b) € 125,00 per gezin van 1 persoon
c) € 100,00 per gezin waarvan minstens één gezinslid op 1 januari van het belastingsjaar
weduwe, weduwnaar, mindervalide, wees of gepensioneerd is (de zogenaamde
WIGW'S) voor zover zij het bewijs leveren dat zij genieten van de voorkeurtarieven
inzake gezondheidszorg op basis van artikel 25§2 van de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering;
d) € 100,00 voor de gerechtigde op het bestaansminimum op 1 januari van het
belastingsjaar, ingevoerd bij de wet van 7 augustus 1974;
e) € 100,00 per gezin waarvan minstens één gezinslid op 1 januari van het belastingsjaar
het OMNIO-statuut heeft.
f) € 100,00 per gezin waarvan minstens één gezinslid, op 1 januari van het belastingsjaar
een financiële steun ontvangt van het OCMW in het kader van de wet van 2 april
1965 en ingeschreven is in het vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente.
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Belasting op de drijfkracht van de motoren

De gemeenteraad stelt de gemeentebelasting op de drijfkracht van de motoren voor 2014 tot
en met 2019 vast op € 15,00 per kilowatt met een minimum van € 15,00 (ongewijzigd).
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Belasting op het afleveren van administratieve stukken.

De gemeenteraad stelt volgende belastingstarieven op het afleveren van administratieve
stukken, na indexering, voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019 vast op:

aard
Afleveren identiteitskaarten:
- electronische identiteitskaart (eiK)
- KIDS-ID
Afleveren identiteits- en verblijfsbewijzen voor vreemdelingen:
- afleveren van identiteitskaart of verblijfsdocument
- verlening van geldigheidsduur
Openen van dossier vreemdeling
Afleveren van een reispas
Afleveren rijbewijzen:
- Voorlopig
- Definitief
- Internationaal rijbewijs
Afleveren huwelijksboekje (bij huwelijksplechtigheid of duplicaat)
Afleveren vergunningen:
- voor het organiseren van een wielerwedstrijd
- stedenbouwkundige vergunning
• eenvoudig dossier
• samengesteld dossier
• akteneming melding
- verkavelingsvergunning en - wijziging
• verkaveling zonder wegenaanleg
• verkaveling met wegenaanleg
• verkavelingswijziging
Openbaar onderzoek bij bouw- of verkavelingsaanvraag
Afleveren duplicaten van alle vergunningen

Oud Nieuw
tarief tarief
12,00
6,00

(1)
(2)

12,00 15,00
5,00 6,00
10,00 11,50
9,00 10,00
25,00
(3)
25,00
(3)
16,00
(4)
15,00 17,00

5,00

6,00

10,00 11,50
20,00 22,50
10,00 11,50
75,00 84,00
150,00 168,00
75,00 84,00
50,00 56,00
25,00 28,00

Afleveren planologisch attest
75,00 84,00
Afleveren stedenbouwkundige inlichtingen
10,00 11,50
Afleveren stedenbouwkundig attest
20,00 22,50
Afleveren uittreksel uit het plannenregister
20,00 22,50
Afleveren uittreksel uit het vergunningenregister
20,00 22,50
Afleveren stedenbouwkundig uittreksel (zijnde uittr. plannen- en vergunningenregister) 40,00 45,00
Afleveren brandvergunning
10,00 11,50
Afleveren conformiteitsattest
65,00 73,00
Afleveren inlichtingen onroerend goed (per onroerend geheel)
62,00 70,00
Afleveren van slachtvergunning
3,00 3,50
Afleveren van adressen (volgens KB 16/7/92)

3,00

3,50

Afleveren fotokopies
- A4 formaat (zwart)
- A3 formaat (zwart)
- A4 formaat (kleur)
- A3 formaat (kleur)
Faxen
Abonnement op de dagorde van de gemeenteraad

0,05
0,10
0,20
0,40
1,00
5,00

0,05
0,10
0,20
0,40
1,00
6,00

(1) Kostprijs die door de Federale Overheid aangerekend wordt (vanaf 1/1/2014 = €
15,20) zonder bijkomende gemeentebelasting
(2) Kostprijs die door de Federale Overheid aangerekend wordt (vanaf 1/1/2014 = € 6,10)
zonder bijkomende gemeentebelasting
(3) Kostprijs die door de Federale Overheid aangerekend wordt (vanaf 1/1/2014 = € 20)
verhoogd met een gemeentebelasting van € 5
(4) Kostprijs die door de Federale Overheid aangerekend wordt (vanaf 1/1/2014 = € 16)
verhoogd met een gemeentebelasting van € 5
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Belasting op leegstaande woningen en gebouwen.

Enerzijds ter voorkoming van leegstand en ter stimulering van het beperken in tijd van de
leegstand en anderzijds tot dekking van de kosten voor opmaak van het leegstandregister, heft
de Raad een belasting op leegstand voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019 met volgende
voorwaarden:
Wanneer belastingsplichtig?
Van zodra de woning of het gebouw 12 opeenvolgende maanden ogenomen is in het
leegstandregister.
Bedrag:
Minimaal (vastgesteld in het decreet):
- Volledig gebouw of woning: 1.091,95 EUR (1)
- Overige woongelegenheden: 330,90 EUR (1)
Te verhogen met 10% het tweede jaar van de aanslag, en telkens opnieuw verhoogt met 10%
tot een maximaal supplement van 50%.
(1) De evolutie van deze bedragen is reglementair gekoppeld aan de ABEX-index sinds
mei 2009.
Vrijstelling:
- Eigenaar van één enkele woning – voor termijn van 1 jaar
- Eigenaar van één enkele woning en verblijvend in rusthuis – termijn 3 jaar
- Eigenaar van één enkele woning en verblijvend in psychiatrisch centrum – geen
termijn
- Eigenaar met beperkte handelingsbekwaamheid – termijn 1 jaar
- Minder dan één jaar eigenaar
- Restauratiewerken volgens stedenbouwkundige vergunning – termijn 3 jaar
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Belasting op hinderlijke inrichtingen.

De gemeenteraad stelt de jaarlijkse belasting op de hinderlijke inrichtingen vast voor de
dienstjaren 2014 tot en met 2019 als volgt :
- voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in tweede klasse, op 140 EUR per
inrichting (momenteel 125 EUR);
- voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in eerste klasse, op 280 EUR per
inrichting (momenteel 250 EUR).
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Belasting op de aanvragen tot of melden van het exploiteren of veranderen van
hinderlijke inrichtingen.

De gemeenteraad legt de belasting op de aanvragen tot of melden van het exploiteren of
veranderen van hinderlijke inrichtingen vast voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019, na
indexering van de huidige tarieven:
− voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in de eerste klasse en onderworpen aan
een milieueffectrapport en/of een veiligheidsrapport, op 560 EUR (tot vorig jaar 500,00
EUR) per inrichting;
− voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in eerste klasse, op 560 EUR (tot vorig
jaar 500,00 EUR) per inrichting;
− voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in tweede klasse en de tijdelijke
vergunningen, op 84 EUR (tot vorig jaar 75,00 EUR) per inrichting;
− voor de melding van een verandering van een klasse twee inrichting 84 EUR (tot vorig
jaar 75,00 EUR) per melding;
− voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in derde klasse, op 11,50 EUR (tot
vorig jaar 10,00 EUR) per inrichting.
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Belasting op taxi’s

De gemeenteraad heft voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019 een belasting op de uitbating
van taxi’s volgens volgende tarieven:
- € 280 per jaar en per voertuig vermeld in de door het schepencollege afgeleverde
vergunningen (momenteel € 250 EUR);
- € 560 per jaar en per voertuig dat deel uitmaakt van een dienst voor het verhuren van
voertuigen met bestuurder waarvoor een bijkomende vergunning voor taxidiensten is
aangevraagd (momenteel 500 EUR).
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Belasting op standplaatsen van frituur- en handelskramen op het openbaar domein

De gemeenteraad heft voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019 een belasting op de frituur- en
handelskramen die tot doel hebben allerhande koopwaar te verkopen op het openbaar domein,
uitgezonderd de kermiskramen, à rato van € 6,00 (momenteel € 5) per standplaats per dag.
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Belasting op de aanplakborden

De gemeenteraad stelt de belasting op de aanplakborden vast voor de dienstjaren 2014 tot en
met 2019:
-

voor constructies met een oppervlakte tot 10 m² op 90 EUR (tot op heden 80,00 EUR)
per constructie

-

voor constructies met een oppervlakte vanaf 10 m² op 170 EUR (tot op heden 150,00
EUR) per constructie
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Retributiereglement op het storten van afvalstoffen op het gemeentelijke
sorteerpark.

De Raad stelt de tarieven vast voor het storten van afvalstoffen op het gemeentelijk
sorteerpark vanaf 1 januari 2014:

Tarieven voor particuliere huishoudens
Zuiver steenpuin
steenpuin tot 250 kg of 1/4 m²
steenpuin vanaf 250 kg tot 500 kg
steenpuin vanaf 500 kg tot 1000 kg
Gemengd steenpuin
steenpuin tot 250 kg of 1/4 m²
steenpuin vanaf 250 kg tot 500 kg
steenpuin vanaf 500 kg tot 1000 kg
Rubberbanden
rubberbanden per auto- of motorband
per vrachtwagenband
per traktorband
Asbestcement en aanverwante asbestproducten:
per gezin per jaar :1m³ of 10 asbestcementplaten
kleine hoeveelheden tot 250KG of 1/4 m3
hoeveelheden vanaf 250KG of 1/4 m3 tot 500KG of 1/2 m3
hoeveelheden vanaf 500KG of 1/2 m3 tot 1000KG of 1 m3
Roofing en aanverwante teerhoudende producten:
kleine hoeveelheden tot 250KG of 1/4 m3
hoeveelheden vanaf 250KG of 1/4 m3 tot 500 KG of 1/2 m3
hoeveelheden vanaf 500KG of 1/2 m3 tot 1000 KG of 1 m3
Boomstronken - 500 kg
Boomstronken - 1000 kg
Gazonmaaisel en tuinafval
tot 250 kg
250 kg tot 500 kg
500 kg tot 1000
EPS piepschuim vanaf 1 m³
Grof huisvuil
tot 1/2 kofferinhoud
tot 1 kofferinhoud
aanhangwagen 1 m³
aanhangwagen dubbele as 2 m³
Afvalhout
tot 1/2 kofferinhoud
tot 1 kofferinhoud
aanhangwagen 1 m³
aanhangwagen dubbele as 2 m³
Alle andere fracties
Tarieven voor zelfstandigen
* ijzer, papier en karton
* puin, grof vuil, hout en plastiek (m³)
* K.G.A. (m³)
* autobanden (stuk)
* vrachtwagenbanden (stuk)
* traktorbanden (stuk)
* roofing en eterniet (m³)
* EPS piepschuim (m²)
* tuinafval en gazonmaaisel (m³)

OUD

NIEUW

2,00
4,00
8,00

2,50
4,50
9,00

4,00
8,00
16,00

4,50
9,00
18,00

1,25
10,00
10,00

1,50
11,50
11,50

Gratis
5,00
10,00
20,00

Gratis
6,00
11,50
22,50

5,00
10,00
20,00
2,50
5,00

6,00
11,50
22,50
3,00
6,00

1,25
2,50
5,00
5,00

1,50
3,00
6,00
6,00

2,00
4,00
8,00
16,00

2,50
4,50
9,00
18,00

1,50
3,00
6,00
12,00
gratis

2,00
3,50
7,00
13,50
gratis

gratis
25,00
50,00
1,25
10,00
10,00
50,00
2,50

gratis
28,00
56,00
1,50
11,50
11,50
56,00
3,00

10,00

11,50
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Retributiereglement voor het hakselen van hout aan huis en voor het gebruik van
een gemeentelijke aanhangwagen voor het afvoeren van gehakseld hout.

De Raad stelt het tarief vast voor het hakselen van snoeihout aan huis en indien gewenst voor
het gebruik van een aanhangwagen voor het vervoer van dit snoeihout vanaf 1 januari 2014
als volgt :
- voor het hakselen aan huis: GRATIS
- voor het gebruik van een aanhangwagen voor de afvoer van het snoeihout: 28 EUR
(momenteel 25 EUR).
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Retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijk sporthal.

De gemeenteraad keurt de tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sporthal vanaf 1
januari 2014 goed:

1) Sportief gebruik:

OUD

NIEUW

10,00
12,50

Vol.zaal
12,00
16,00

5,00

6,00

Clubs en individuelen Gingelom
Clubs en individuelen elders

7,50
10,00

1/2 Zaal
9,00
13,00

Clubs en individuelen Gingelom
Clubs en individuelen elders
Per dag:
Clubs en individuelen Gingelom
Clubs en individuelen elders

5,00
9,00

1/3 Zaal
6,00
12,00

75,00
125,00

85,00
160,00

Per uur:
Clubs en individuelen Gingelom
Clubs en individuelen elders
Jeugdtrainingen voetbal tijdens winterperiode

Voor abonnementen worden de volgende kortingen toegekend:
Aantal reservaties van 1 uur

Korting %

15 tem 39

10

vanaf 40

20

2) Niet-sportief gebruik:
Met hulp gemeente vr opstellen Erkende Gingelomse verenigingen
(dagtarief)
Niet-erkende Gingelomse verenigingen en
individueel
Niet-gemeentelijke verenigingen en individuelen
Commerciële initiatieven

435,00

490,00

500,00

560,00

625,00
750,00

800,00
1000,00

Zonder hulp gemeente vr
opstellen (dagtarief)

185,00

210,00

250,00

280,00

Erkende Gingelomse verenigingen
Niet-erkende Gingelomse verenigingen & individuel
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Niet-gemeentelijke verenigingen en individueel

375,00

500,00

Commerciële initiatieven

500,00

700,00

Retributiereglement voor het gebruik van gemeentelokalen (excl. cultuurhuis Den
Dries).

De gemeenteraad legt de tarieven vast voor het gebruik van gemeentelijke lokalen
(uitgezonderd cultuurhuis Den Dries) vanaf 1 januari 2014:
Erkende Gingelomse
verenigingen
(per gebruik)

Niet-erkende
Gingelomse
verenigingen

Particulieren uit
Gingelom

Particulieren &
verenigingen buiten
Gingelom

Vormende activiteit & maandelijkse vergadering
Lichaamsbeweging
Feest-souper (leden vereniging)
Winstgevende organisatie
Tentoonstelling
& energietoeslag (1)

OUD
5,00
5,00
25,00
50,00
25,00
12,50

NIEUW
6,00
6,00
30,00
60,00
30,00
15,00

Vormende activiteit & maandelijkse vergadering
Lichaamsbeweging
Feest-souper (leden vereniging)
Winstgevende organisatie
Tentoonstelling
& energietoeslag (1)

20,00
25,00
100,00
200,00
100,00
25,00

25,00
30,00
115,00
230,00
115,00
30,00

Feesten
Begrafenis
Receptie
Winstgevende
Tentoonstelling
& energietoeslag (1)
Kuisen

150,00
60,00
60,00
200,00
100,00
25,00
25,00

175,00
70,00
70,00
230,00
115,00
30,00
30,00

Feesten
Begrafenis
Receptie
Winstgevende
Tentoonstelling
& energietoeslag (1)
Kuisen

NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT
NVT

200,00
100,00
100,00
300,00
120,00
30,00
30,00

(1) De forfaitaire energietoeslag wordt toegepast bij verhuring in de periode van 1
oktober tot 1 mei, uitgezonderd voor bewegingsactiviteiten van erkende verenigingen.
Bij gebruik van het buurthuis Dennenhof wordt de werkelijke kost van het stookolie-,
electriciteits- en waterverbruik aangerekend volgens de door het Schepencollege
vastgestelde tarief (op basis kostprijs).

(2) Niet-winstgevende activiteiten van het Rode Kruis, de Civiele bescherming en de
erkende muziekmaatschappijen zijn vrijgesteld van huur.
(3) Kuisen: de verenigingen mogen de gebruikte lokalen zelf kuisen. Indien vastgesteld
wordt dat dit na gebruik niet gebeurde wordt dit aangerekend aan het tarief van 30
EUR.
(4) Waarborg: de particuliere gebruikers moeten voorafgaand aan het gebruik een
waarborg stellen ten bedrage van 50 EUR.
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Retributiereglement voor het gebruik van het cultuurhuis De Dries.

De gemeenteraad stelt het tarief vast voor het gebruik van het cultuurhuis Den Dries voor
reservaties vanaf 1 januari 2014 als volgt:
Erkende verenigingen Zaal

NIEUW
160

Feest - aansluitende dag

OUD
140
75

Winstgevende activiteit

190

220

112,50

130

90

110

Tentoonstelling of culturele opvoering - aansl. dag

37,50

45

Alle activiteiten

45
18,75

60

220

Feest - aansluitende dag

190
112,50

Winstgevende activiteit

240

280

Winstgevende activiteit - aansluitende dag

150

170

90

110

Tentoonstelling of culturele opvoering - aansl. dag

37,50

45

Alle activiteiten

70
37,50

80

190
112,50

220

120

140

60

70

140

160

75

85

70
37,50

80

Feest (vb.ledenfeest)

Winstgevende activiteit - aansluitende dag
Tentoonstelling of culturele opvoering
Erkende verenigingen Keuken

Aansluitende dag keuken (bij elke activiteit)
Niet-Erkende
verenigingen - Zaal

Feest (vb.ledenfeest)

Tentoonstelling of culturele opvoering
Niet-Erkende
verenigingen - Keuken

Aansluitende dag keuken (bij elke activiteit)
Particulieren Gingelom Feest
Zaal
Feest - aansluitende dag
Koffietafel (begrafenis), doopfeest
Koffietafel (begrafenis), doopfeest - aansluit. dag
Tentoonstelling of culturele opvoering
Tentoonstelling of culturele opvoering - aansl. dag
Particulieren Gingelom Feest
Keuken
Feest - aansluitende dag

85

25

130

45

130

45

45

60

18,75

25

70

80

37,50

45

450

Feest - aansluitende dag

340
225

Koffietafel (begrafenis), doopfeest

160

250

90

120

190

250

112,50

150

120
75

150

70

90

37,50

50

70

90

37,50

50

Koffietafel (begrafenis), doopfeest
Koffietafel (begrafenis), doopfeest - aansluit. Dag
Tentoonstelling of culturele opvoering
Tentoonstelling of culturele opvoering - aansl. Dag
Particulieren niet
Gingelom - Zaal

Feest

Koffietafel (begrafenis), doopfeest - aansluit. dag
Tentoonstelling of culturele opvoering
Tentoonstelling of culturele opvoering - aansl. dag
Particulieren niet
Gingelom - Keuken

Feest
Feest - aansluitende dag
Koffietafel (begrafenis), doopfeest
Koffietafel (begrafenis), doopfeest - aansluit. Dag
Tentoonstelling of culturele opvoering
Tentoonstelling of culturele opvoering - aansl. Dag

300

100

Het kuisen is inbegrepen in de huurprijs.
De toeslag voor het gebruik van aardgas, elektriciteit en water wordt berekend op het
werkelijk verbruik en de door het schepencollege vastgelegde tarieven (op basis van
kostprijs).
Bij gebruik van de zaal voor repetities die een culturele voorstelling voorafgaan wordt enkel
het energie- en waterverbruik aangerekend.
Waarborg: de gebruikers dienen voorafgaand aan de activiteit een waarborg te stellen ten
bedrage van 300 EUR.

021

Retributiereglement mbt de deelname aan voorstellingen, workshops, initiaties,...
kortom alle initiatieven georganiseerd door de gemeentelijke cel ‘Vrije tijd’.

De gemeenteraad besluit om praktische redenen de individuele tarieven voor deelname aan
optredens, voorstellingen, workshops, initiaties, ed. georganiseerd door de cel ‘Vrije tijd’
vanaf 1 januari 2014 te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen onder
volgende voorwaarden:
- het promoten van culturele en sportieve beleving voor onze inwoners
- het bepalen van billijke tarief, rekening houdend met de diverse kosten, gaande van
erelonen, inkomgelden, vervoerkosten tot logistieke kosten, en rekening houdend met
capaciteiten en het aantal toegelaten deelnemers
- eventuele Vlaamse of Provinciale betoelaging
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Retributiereglement voor de verkoop van door de bibliotheek afgevoerde boeken,
tijdschriften, DVD’s en CD-roms.

De gemeenteraad wordt stelt vanaf 1 januari 2014 het tarief vast voor de verkoop van
door de bibliotheek afgeschreven boeken, tijdschriften, DVD’s en CD-roms:
Aard
Boek, DVD, CD-rom
Minimum 3 boeken, DVD’s en CD-roms
Tijdschrift – volledige jaargang

023

Tarief
€1
€
0,50/stuk
€2

Retributiereglement mbt de aanleg van stoepen.

De Raad stelt met ingang van 1 januari 2014 het tarief vast voor de aanleg van stoepen op
verzoek van en lastens particulieren op het openbaar domein:
Aard materialen
Plaatsen betonklinkers
Plaatsen beton boordstenen
Plaatsen asfalt
024

Eenheid
M²
M
M²

Tarief
€ 35,00
€ 10,00
€ 15,00

Voorheen
€ 25,00
€ 7,40
€ 12,40

Retributiereglement mbt de inzet van personeel en materieel bij ambtshalve
uitvoering van opdrachten lastens particulieren.

De Raad stelt vanaf 1 januari 2014 het uurtarief vast voor inzet van personeelsleden of van de
zwaardere voertuigen en machines voor de uitvoering van ambtshalve opdrachten:
Inzet
Personeelslid
Lichte vrachtwagen of bestelwagen
Containervrachtwagen
Graafmachine
Tractor + maaier/borstel/hakselaar
Borstelwagen
Zoutstrooier

Uurtarief
22,50
27,50
40,00
40,00
35,00
40,00
40,00

Voorheen bedroeg het tarief éénvormig € 20 per uur.
025

Retributiereglement voor de verkoop van strooizout en compost.

De gemeenteraad stelt vanaf 1 januari 2014 het tarief vast voor de verkoop van
strooizout en compost op :
- € 4,00 voor een zak strooizout van 25 kg (momenteel € 3,00)
- € 7,00 voor een zak strooizout van 50 kg (momenteel € 6,00)

-

€ 5,00 per m³ voor compost in bulk (momenteel € 4,00)
€ 2,50 per zak compost van 50 L (momenteel € 2,00)

026

Retributiereglement voor de verkoop van toeristische folders en kaarten.

De gemeenteraad besluit om praktische redenen de tarieven voor de verkoop van toeristische
folders en kaarten vanaf 1 januari 2014 te delegeren aan het college van burgemeester en
schepenen onder volgende voorwaarden:
- ermee rekening houden dat deze folders, brochures,… noodzakelijk zijn voor de
toeristische promotie van onze gemeente
- er maximaal een beperkte (25%) winstmarge op de kostprijs van het product genomen
mag worden
- op aangeleverde, te betalen folders en brochures van andere gemeenten of instanties,
een winstmarge van 25% toe te passen tenzij anders is opgelegd door de externe
instantie (bijv. Toerisme Limburg).

027

Retributiereglement op de visverloven

De gemeenteraad stelt vanaf 1 januari 2014 het tarief vast voor een visverlof, hetwelk het
vissen op de visvijver in het gemeentelijk sportcentrum te Jeuk toelaat:
- 3,00 EUR (momenteel 2,50 EUR) voor kinderen -10 jaar, inwoner van Gingelom
- 18,00 EUR (momenteel 15,00 EUR) vanaf 10 jaar, inwoner van Gingelom
- 30,00 EUR (momenteel 25,00 EUR) voor niet-inwoners van Gingelom
De aangestelden van de vereniging ‘De Vije Vissers – Gingelom’ houden toezicht op het
‘vergund’ vissen.

028

Retributiereglement betreffende de aanrekening van diverse kosten in verband met
aanmaningen toepasselijk op de retributiereglementen.

Bij het invorderen van retributies moeten er regelmatig aanmaningen tot betaling verstuurd
worden. Gezien de kosten van deze aanmaningen soms meer bedragen dan de retributie stelt
de raad vast om deze kosten vanaf 1 januari 2014 aan te rekenen volgens het volgende tarief :
- voor de verzending van een rappel : € 6,00 (momenteel € 5)
- voor de verzending van een laatste bericht : € 11,50 (momenteel € 10)
- voor een aangetekende zending : € 14,00 (momenteel € 12,50).

029

Meerjarenplan 2014 -2019

Het ontwerp meerjarenplan 2014-2019 werd samen met de toelichting bij het meerjarenplan
(deel 1 en 2) bezorgd aan de raadsleden op 3 december 2014.
De raad keurt het meerjarenplan goed en wordt samen met het budget en alle bij te voegen
stukken aan het Agentschap Binnenlands Bestuur overgemaakt.

030

Budget 2014

Het ontwerp budget 2014 werd samen met de toelichting bij het budget eveneens bezorgd op
3 december 2014. Het budget wordt goedgekeurd.
III.

031

RUIMTELIJKEORDENING

Aankoop 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 perceel grond,
eigendom van het OCMW-Gingelom, gelegen onder Gingelom, 1°afdeling, sectie A nr.167A,
hebbende een oppervlakte van 25a 97ca goed.
Voor deze aankoop werd beroep gedaan op het Aankoopcomité Hasselt die voor de aankoop
van dit perceel een voorwaardelijke overeenkomst afsloot met het OCMW-Gingelom voor
een totaal bedrag van € 148.000, zijnde de schattingsprijs.
In het budget 2014 werd het nodige krediet opgenomen onder actie nr.2014000125.
IV.

032

TOERISME

Verwerving gronden voor verwezenlijking van de toeristische ontsluiting van de
tumuli:
- goedkeuring pachtverbreking

Met het oog op de toeristische ontsluiting van de drie tumulisites te Montenaken, Kortijs en
Vorsen keurt de Raad de overeenkomst tot pachtverbreking goed van de volgende
deelpercelen:
Ligging
Avernasse
tombe

Kadastraal

Opperv.

Montenaken
C ‐ 1048/C
C – 1066/A
C – 1081/H
C – 1087/D

6a55ca
6a71ca
1a74ca
17a48ca

Eigenaar
Snyers François – Rosières

De vergoeding voor deze pachtverbreking bedraagt € 2.000.
Voor de verwerving en de pachtverbrekingen 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 voorwaarden vervat in de desbetreffende overeenkomst tot pachtverbreking, opgemaakt
door het Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen worden goed gekeurd.

In het budget 2013 zijn de nodige kredieten opgenomen in de buitengewone dienst, art.
562/711/56.
V.

033

SPORT

Aanpassing subsidiereglement sportfysieke sportverenigingen

Het uitvoeringsbesluit van 16/11/2011 bij het decreet van 06/07/2012 (lokaal sportbeleid)
bepaalt in artikel 8 dat de subsidiereglementen in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten
Sport voor Allen op de gemeentelijke website raadpleegbaar dienen te zijn.
De aanhef van het reglement wordt in die zin aangepast en verwijst naar rcp. het decreet en
het uitvoeringsbesluit lokaal sportbeleid.
In de artikels wordt verwezen naar actuele besluiten (bijv. art.6: verwijzing naar
erkenningbesluit van 23/04/2013) en worden oude overgangsmaatregelen (2008-2009) uit het
besluit verwijderd.
De sportraad gaf haar gunstig advies aan deze wijziging op 02/12/2013.
Het reglement gaat in op 01/01/2014.
Het vorige reglement wordt opgeheven

034

Aanpassing subsidiereglement impulssubsidie “kwaliteitsverhoging van de
jeugdsportbegeleider in de sportverenigingen”.

Het uitvoeringsbesluit van 16/11/2011 bij het decreet van 06/07/2012 (lokaal sportbeleid)
bepaalt in artikel 8 dat de subsidiereglementen in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten
Sport voor Allen op de gemeentelijke website raadpleegbaar dienen te zijn.
De aanhef van het reglement wordt in die zin aangepast en verwijst naar rcp. het decreet en
het uitvoeringsbesluit lokaal sportbeleid.
Artikel 5 wordt geschrapt (was overgangsartikel). De overige artikels worden hernummerd.
Artikel 9.2. … reeds in 2013 gestart … (2008 wordt geschrapt).
De sportraad gaf haar gunstig advies aan deze wijziging op 02/12/2013.
Het reglement gaat in op 01/01/2014.
Het vorige reglement wordt opgeheven

035

Aanpassing subsidiereglement sportsociale en sportorganiserende sportverenigingen

De aanhef van dit subsidiereglement wordt aangepast en verwijst naar het uitvoeringsbesluit
van 16/11/2011 bij het decreet van 06/07/2012 (lokaal sportbeleid).

Artikel 6: verwijzing naar erkenningreglement van 23/4/2013 (ipv oud 30/9/2008)
De sportraad gaf haar gunstig advies aan deze wijziging op 02/12/2013.
Het reglement gaat in op 01/01/2014.
Het vorige reglement wordt opgeheven

036

Aanpassing subsidiereglement voor sportverenigingen die zich inzetten bij
gemeentelijke activiteiten voor een goed doel.

De aanhef van dit subsidiereglement wordt aangepast en verwijst naar het uitvoeringsbesluit
van 16/11/2011 bij het decreet van 06/07/2012 (lokaal sportbeleid).
De sportraad gaf haar gunstig advies aan deze wijziging op 02/12/2013.
Het reglement gaat in op 01/01/2014.
Het vorige reglement wordt opgeheven

037

Aanpassing reglement sportspaarkaart

De aanhef van dit subsidiereglement wordt aangepast en verwijst naar het uitvoeringsbesluit
van 16/11/2011 bij het decreet van 06/07/2012 (lokaal sportbeleid).
De sportraad gaf haar gunstig advies aan deze wijziging op 02/12/2013.
Het reglement gaat in op 01/01/2014.
Het vorige reglement wordt opgeheven

VI.

038

JEUGD

Aanpassing subsidiereglement van het jeugdwerk in Gingelom

Naar aanleiding van het nieuwe decreet van 6/7/2012 houdende de ondersteuning en
stimulering van het lokaal jeugdbeleid wordt de aanhef van het subsidiereglement van het
jeugdwerk in Gingelom aangepast. Verder zijn er geen andere aanpassingen.
De jeugdraad gaf op 7 november 2013 haar gunstig advies aan deze aanpassing.
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014.
Het subsidiereglement van het jeugdwerk in Gingelom van 29 mei 2007 wordt opgeheven.

Charly Moyaerts
Voorzitter gemeenteraad

