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ALGEMEEN BESTUUR
Voordracht kandidaat bestuurder in het intergemeentelijk samenwerkingsverband
Interelectra.

In zitting van 28 februari 2007 droeg de Raad raadslid Wouter Hermans voor als kandidaat-bestuurder
om te zetelen in de Raad van Bestuur van Interelectra.
Gelet het ontslag van Wouter Hermans als gemeenteraadslid diende de Raad een andere kandidaatbestuurder voor te dragen.
Het mandaat van bestuurder in de Raad van Bestuur van Interelectra is verenigbaar met het mandaat
van bestuurder in Inter-Energa, Inter-Media en Inter-Aqua doch één en dezelfde persoon mag
maximaal in drie samenwerkingsverbanden een mandaat van bestuurder bekleden.
Volgende gemeentelijke afgevaardigden zetelen momenteel als bestuurder in:
- Inter-Energa: Princen Annick
- Inter-Media: Thierie Rita
- Inter-Aqua: Wicheler Jan
De raad besluit Dhr. Omer Bovy aan te duiden als kandidaat-bestuurder.
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Aanduiding gemeentelijke afgevaardigden in de gemeentelijke
bibliotheekcommissie.

Bij besluit van 27 februari 2007 werden de gemeentelijke afgevaardigden in de gemeentelijke
bibliotheekcommissie aangeduid.
Rekening houdend met de verdeling van de mandaten in deze commissie op basis van de samenstelling
van de gemeenteraad werd raadslid Wouter Hermans namens de SP.a fractie aangeduid.
Gelet evenwel het ontslag van raadslid Hermans en hieruit voortvloeiend zijn ontslag uit de
bibliotheekcommissie besluit de Raad een nieuwe afgevaardigde namens de SP.a fractie in de
gemeentelijke bibliotheekcommissie aan te duiden, met name raadslid Bovy Regine..
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Infrax: buitengewone algemene vergadering van maandag
24 november 2008.

Op de agenda van de gewone algemene vergadering staat volgend punt ingeschreven:
1. Budgettering voor 2009 en te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het
volgende boekjaar.
De raad spreekt zich uit over dit punt, bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke afgevaardigde dient in
te nemen en duidt raadslid Noel Marie-Clarie aan als volmachtdrager en schepen Patrick Lismont als
plaatsvervangend volmachtdrager.
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Inter-Energa: buitengewone algemene vergadering van dinsdag 25 november 2008.

Op de agenda van de gewone algemene vergadering staat volgend punt ingeschreven:
1. Budgettering voor 2009 en te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het
volgende boekjaar.
De raad spreekt zich uit over dit punt, bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke afgevaardigde dient in
te nemen en duidt raadslid Noel Marie-Claire aan als volmachtdrager en schepen Ingrid Scheepers als
plaatsvervangend volmachtdrager.
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Inter-Media: buitengewone algemene vergadering van dinsdag 2 december 2008.

Op de agenda van de buitengewone algemene vergadering staat volgend punt ingeschreven:
1. Budgettering voor 2009 en te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het
volgende boekjaar.
De raad spreekt zich uit over dit punt, bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke afgevaardigde dient in
te nemen en duidt raadslid Hubar Elke aan als volmachtdrager en schepen Omer Bovy als
plaatsvervangend volmachtdrager.
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Inter-Aqua: buitengewone algemene vergadering van dinsdag 9 december 2008.

Op de agenda van de gewone algemene vergadering staat volgend punten ingeschreven:
1. Budgettering voor 2009 en de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het
volgend boekjaar.
De raad spreekt zich uit over dit punt, bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke afgevaardigde dient in
te nemen en duidt raadslid Noel Marie-Claire aan als volmachtdrager en schepen Medart Gilbert als
plaatsvervangend volmachtdrager.
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CIPAL: buitengewone algemene vergadering van vrijdag 19 december 2008.

Op de agenda van de buitengewone algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Controle van de aanwezigheid van de deelnemers;
2. Kennisname van het aantal beslissingen van de deelnemers welke akkoord gaan met het verzoek
tot verlenging van de vereniging.
3. Verzoek tot verlenging van de vereniging voor een termijn van 18 jaar.
4. Statutenwijziging. .
5. Verlenen van volmacht aan notaris Benijts te Geel om over te geen tot de coördinatie van de
statuten.
6. Aanvaarding van nieuwe deelnemer(s).
7. Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2009.
8. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2009.
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 schepen Gilbert Medart aan als volmachtdrager en schepen Omer Bovy als
plaatsvervangend volmachtdrager.
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Jaarverslag 2007.

De raad neemt kennis van het jaarverslag 2007.

II.
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FINANCIEN
Financiële rapportering op 30 september 2008

Het financieel rapport op 30 september 2008 omtrent de financiële toestand van de gemeente, de
uitvoering van de begroting en het verlenen van visums door de ontvanger wordt goedgekeurd.
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Begrotingswijziging 2008 nr. 3 -Gewone dienst
nr. 4 - Buitengewone dienst

De begrotingswijziging van de gewone dienst nr. 3 en van de buitengewone dienst nr. 4 worden
goedgekeurd met volgend resultaat :
TABEL I – Samenvattingstabel begrotingswijziging nr.3 van de gewone dienst
Volgens de
Verhoging Verlaging Na de
oorspronkelijke
+
voorgestelde
begroting
wijziging
Alg.resultaat
710.817,55
710.817,55
begrotingsrekening 2006
Definitief resultaat
188.807,99
188.807,99
begrotingsrekening 2007
Definitief alg. resultaat
899.625,54
899.625,54
begrotingsrekening 2007

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 ALG.
BEGROTINGSRESULTAAT 2008

8.982.762

750.907

76.706

9.656.963

9.835.177

160.853

211.147

9.784.883

0
21.574
540.000

0
24.276
0

0
0
0

0
45.850
540.000

1.900
-335.889

579.617
-13.839

0
-134.441

581.517
-215.287
684.338,54

TABEL I – Samenvattingstabel begrotingswijziging nr. 4 van de buitengewone dienst

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

Volgens de Verhogin Verlaging Na de
oorspronkeli g
voorgestelde
jke begroting
+
wijziging
1.353.067,54
0
0
1.353.067,54
-553.308,24

0

0

-553.308,24

799.759,30

0

0

799.759,30

Begrotingswijziging 2008
Ontvangsten van het eigen
3.118.950
dienstjaar
Uitgaven van het eigen dienstjaar
3.865.717
Ontvangsten vorige jaren
0
Uitgaven vorige jaren
48.320
Ontvangsten overboekingen
1.900
Uitgaven overboekingen
0
Geraamd resultaat van de begroting -793.187
2008
GERAAMD ALGEMEEN
BEGROTINGSRESULTAAT
2008
III.
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48.822 2.704.980

462.792

14.867 3.020.478
0
0
5.800
0
579.617
0
0
0
607.772 -315.498

860.106
0
54.120
581.517
0
130.083
929.842,30

OPENBARE WERKEN
Aankoop gronden voor aanleg van een vrijliggend fietspad langs de gewestweg N80
te Gingelom:- goedkeuring aankoopakte.

Op 5 september 2007 verleende de Raad zijn goedkeuring aan het innemingsplan voor de aanleg van
een vrijliggend fietspad langs de gewestweg N80 te Gingelom.
Aan het Comité tot Aankoop van Onroerende goederen werd opdracht gegeven de onderhandelingen
tot aankoop van de onroerende goederen te voeren en de authentieke akten op te maken.
De eerste akte wordt door de raad goedgekeurd.
Inn.nr
118
012

Afd/Perceel
1/A-64/C

Naam
Vroonen Bernadette

Aard
E

Oppervl.
95 ca

Vergoeding
333 EUR

Onderhoudswerken gemeentelijke buurtwegen in asfalt dienstjaar 2008
- goedkeuren bestek

De raad verleent goedkeuring aan het bestek voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan de
gemeentelijke buurtwegen in asfalt voor het dienstjaar 2008.
Zoals opgenomen in de principiële beslissing van de gemeenteraad zullen in 2008 de asfaltwegen
onderhouden, hersteld en vernieuwd worden.
In de volgende straten worden asfaltherstellingen uitgevoerd:
- Pastorijstraat (Kortijs)
- Aansluiting ruilverkavelingsweg – Abdijstraat (Kortijs)
- Ruilverkavelingsweg tussen Hekstraat en Lagestraat (Kortijs-Vorsen)
- Drie Tombenstraat (Vorsen)
- Toegang Stepskapel (Montenaken)
- Extendael (Mielen)
- Gravelostraat (Buvingen)
- Ruilverkavelingsweg Veertstraat richting Aalst (Mielen)
- Ruilverkavelingsweg Bredenakkerstraat richting Aalst (Mielen)
De onderhoudsherstellingen langs de Gravelostraat en de Drietombenstraat zullen gesubsidieerd
worden door de provincie Limburg, aangezien deze straten deel uitmaken van het toeristisch FRNW
De kosten voor de uitvoering van deze onderhoudswerken worden geraamd op 74.782,41 euro incl.
kosten en BTW.

IV.
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ONDERWIJS
Gemeentelijke onderwijs - scholengemeenschap Haspengouw:
- convenant korte vervangingen.

In het basisonderwijs kunnen vanaf het schooljaar 2008-2009 de scholen in een
samenwerkingsplatform, zoals ons samenwerkingsverband in de scholengemeenschap Haspengouw,
een eigen beleid voeren betreffende vervangingen van korte afwezigheden van personeelsleden
aangesteld in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel in functie van eigen
lokale noden en prioriteiten.
Korte afwezigheden zijn in dit kader de afwezigheden waarvoor geen gesubsidieerde vervanging
toegelaten wordt, zoals omstandigheidsverlof, nascholing, korte ziekteperiode, …
De vervangingseenheden worden toegekend op niveau van de scholengemeenschap en kunnen worden
aangewend op voorwaarde dat een convenant werd afgesloten tussen de betrokken schoolbesturen en
minstens één vakorganisatie wat gebeurde op 8 oktober 2008.
Bij aanvang van ieder schooljaar worden de vervangingseenheden op basis van de toegekende
enveloppe (contingent) op niveau van de scholengemeenschap verdeeld onder de scholen. Het beheer
van het contingent gebeurt door de aangestelde van de scholengemeenschap. De raad verleent
goedkeuring aan dit convenant.
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CULTUUR, SPORT & JEUGD
Subsidiereglement sportfysieke sportverenigingen.

Beleidssubsidie: De gemeente ontvangt dank zij haar goedgekeurd Sportbeleidsplan 2008-2013 een
beleidssubsidie. Deze wordt via een subsidiereglement dat steunt op kwaliteitscriteria verdeeld onder
de erkende sportfysieke sportverenigingen (Erkenningreglement van 30/09/2008).
De subsidie worden berekend op basis van het voorbije sportwerkjaar.
Budget totaal subsidiebedrag:
Basis- + werkingssubsidie = 5.000 euro
Projectsubsidies = 1.000 euro.
Dit is in totaal 3.450 euro meer dan in 2007.
De subsidies worden berekend op basis van het voorbije sportwerkjaar.
In het voorgesteld reglement zijn er 3 soorten subsidies: een basissubsidie, een werkingssubsidie (7
criteria) en een projectsubsidie.
I. Basissubsidie – bedrag in euro
a) erkenning – 10 euro (
Kwal)
b) aanwezigheid Algemene Vergadering Sportraad – 40 euro (Kwan)
II. Werkingssubsidie - puntensysteem
Totaal subsidiebedrag – totaal basissubsidie = werkingssubsidie
Subsidiebedrag per punt → werkingssubsidie delen door totaal aantal gescoorde punten van alle clubs.

Er zijn 7 criteria die de scores van de clubs bepalen:
1. Aantal verzekerde sportende leden (Kwan)
2. Kwaliteitsvolle begeleiding leden (Kwal + Kwan)
3. Aantal sportorganisaties per jaar (Kwan)
4. Sportinfrastructuur (Kwan.)
5. Communicatie (Kwal.)
6. Welzijn leden (kwal)
7. Toegankelijkheid en diversiteit (kwal)
III. Projectsubsidie (kwal)
Op basis van een aantal voorwaarden kan een subsidie aangevraagd worden voor projecten in de
sportsector. Deze spelen in op actuele vragen, ontwikkelingen en behoeften binnen de sport in
Gingelom.
Algemeen doel: - werking van de sportverenigingen opwaarderen
- uitbouw van een structureel en actief sportaanbod.
Overgangsmaatregel 2008: de sportraad bepaalt een aantal kwalitatieve projecten die, na akkoord
college, door de geïnteresseerde erkende sportverenigingen in 2009 uitgevoerd zullen worden.
Vanaf 2009 wordt het restbedrag projectsubsidies aan de werkingstoelage toegevoegd.
Dit reglement vervangt het oude subsidiereglement sportverenigingen van 1992.
De raad besluit het nieuwe reglement goed te keuren.
015

Subsidiereglement sportsociale en sportorganiserende sportverenigingen.

De clubs waarvan de leden geen fysieke inspanning leveren komen niet in aanmerking voor de
beleidssubsidie (zie reglement sportfysieke clubs). Daarom is voor de erkende sportsociale
(parasport- en dierensportclubs) en de sportorganiserende clubs een eigen subsidiereglement
opgesteld en budget voorzien.
De subsidies worden berekend op basis van het voorbije sportwerkjaar.
Budget totaal subsidiebedrag: 1.200 euro.
In het reglement zijn er 2 soorten subsidies: een basissubsidie en een werkingssubsidie.
De subsidies bestaan uit vaste geldbedragen.
I. Basissubsidie
a) erkenning – 10 euro
b) aanwezigheid Algemene Vergadering Sportraad – 40 euro

→ opgelet aanwezigheidsvereiste

II. Werkingssubsidie
Op basis van het aantal organisaties kunnen de organiserende clubs een bijkomende subsidie per
sportorganisatie ontvangen.
Dit reglement vervangt het oude subsidiereglement sportverenigingen van 1992.
De raad besluit het nieuwe reglement goed te keuren.
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Subsidiereglement voor sportverenigingen die zich inzetten bij gemeentelijke
activiteiten voor goed doel.

Dit aangepast reglement met onderstaand enig artikel zorgt voor een continuïteit van deze subsidie die
in artikel 8 van het te vervangen subsidiereglement voor de sportverenigingen van 24/11/1992 geregeld
is.
Artikel 1: verenigingen die deelnemen aan gemeentelijke activiteiten voor een goed doel met
minimum 4 personen ontvangen 25 euro en bijkomend 5 euro per bijkomende persoon die helpt.
De raad keurt deze aanpassing goed.
VI.
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TOERISME
Goedkeuring van de statuten van de projectvereniging Erfgoed HaspengouwVoeren

Op 30 oktober 2007 keurde de gemeenteraad de statuten van de projectvereniging Erfgoed
Haspengouw-Voeren goed. Deze projectvereniging is nodig voor het kunnen afsluiten van een
intergemeentelijk erfgoedconvenant. Recente gesprekken hebben echter duidelijk gemaakt dat ook de
stad Bilzen wenst toe te treden tot de projectvereniging. Dit werd door de Vlaamse Gemeenschap erg
positief onthaald. Bovendien stijgt hiermee het aantal inwoners van de projectvereniging tot circa
124.000. De jaarlijkse subsidie – indien een erfgoedconvenant met de projectvereniging wordt gesloten
– zal dan ook minstens € 300.000 bedragen. Tot slot is dit ook inhoudelijk een versterking.
Omdat deze toetreding van Bilzen een weerslag heeft op de statuten van de projectvereniging wordt de
gemeenteraad gevraagd de gewijzigde statuten opnieuw goed te keuren. Tevens wordt van de
gelegenheid gebruik gemaakt om enkele kleine aanpassingen door te voeren.
1. In artikel 1, §2 werd Bilzen toegevoegd als lid van de projectvereniging.
2. Artikel 15 werd vervangen door artikel 2, §2, maar de inhoud blijft nagenoeg hetzelfde.
De term ‘beherende gemeente’, zoals die in de voorgaande statuten werd gebruikt, blijkt
verwarring te scheppen gezien deze term juridisch een andere betekenis heeft.
3. Artikel 16 werd hernummerd tot artikel 15.
4. Artikel 15,§1 werd toegevoegd, omdat in de oorspronkelijke statuten geen verwijzing bestond
naar het huishoudelijk reglement. Dit nochtans verplicht.
De raad besluit de aangepaste statuten goed te keuren.
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Evaluatie toeristisch seizoen en vooruitzichten 2009.

Op verzoek van raadslid Kempeneers Firmin van 19 oktober 2008 wordt volgende vraagstelling
geagendeerd:
‘Graag had ik de volgende vraag aan de schepen van toerisme op de agenda van
de volgende gemeenteraad van 4 november 2008 willen voorleggen, namelijk een evaluatie te maken
over het voorbije toeristisch seizoen:
1° De impact van de serie “KATARAKT” in de horeca en de bekendheid van gemeente zelf.
2° De inbreng van de gemeente tijdens het weekend van de Limburgse hoeve en
streekprodukten.
3° In de notulen van 29 juli 2008 nl. punt 018 stelt Schepen Omer Bovy de financiering
en logistieke steun voor van de bloesemterrassen. Hoe moet men zich dat in de praktijk
voorstellen?

4°

Welke activiteiten voor 2009 zijn nu reeds in het vooruitzicht gesteld?.

Op voornoemde vragen wordt geantwoord.
VII.
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POLITIE

Aanvullend politiereglement op het wegverkeer: invoeren parkeerverbod in de
Kusterstraat.

In het belang van de verkeersveiligheid in de Kusterstraat te Borlo is het aangewezen dat er een
parkeerverbod wordt ingevoerd ter hoogte van het huisnummer 17 teneinde de aldaar ingerichte
parkeerplaats voor een vrachtwagen bereikbaar te houden.
Op basis van het advies van de lokale politie wordt voorgesteld het parkeerverbod als volgt in te voeren
aan de kant van de woning nr.17:
- over de volledige lengte van het perceel van de woning nr.17
- bijkomend over een lengte van 6 meter in de richting van de woning nr.15
- bijkomend over een lengte van 3 meter in de andere richting.
De raad keurt dit politiereglement goed.
020

Aanvullend politiereglement op het wegverkeer op de ruilverkavelingswegen Gi24
en Gi25.

Overwegende dat het bestuur het wenselijk acht de verkeerssituatie op de ruilverkavelingswegen Gi24
en Gi25 (Ganzegat te Niel/Gingelom) te normaliseren wordt na advies van de lokale politie voorgesteld
een verkeersverbod op voornoemde wegen in te voeren met uitzondering van
voetgangers,fietsers,ruiters, landbouwvoertuigen,voertuigen die naar de aangrenzende percelen rijden
of die ervan terugkomen,voertuigen voor onderhoud en afvalomhaling,toezicht en prioritaire
voertuigen.
De raad keurt dit politiereglement goed.
VIII. ALLERLEI
021

Verkoop afgeschreven dienstvoertuig en verbeurd verklaard voertuig
- vaststellen verkoopsvoorwaarden

De raad besluit om de minimum verkoopprijs van de afgeschreven auto Opel astra (bouwjaar 1993)
vast te stellen op € 250 en van een verbeurd verklaard autowrak VW type golf benzine (zonder
boorddocumenten) vast te stellen op € 50
Dit aanbod wordt via Gingelom Informatief ter kennis gebracht van de inwoners.
Aanbiedingen dienen onder gesloten omslag aan het Schepencollege te worden overgemaakt.

Charly Moyaerts
Voorzitter Gemeenteraad

