BEKNOPTE TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD
DD.16.12.2008
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001

ALGEMEEN BESTUUR
Limburg.net : buitengewone algemene vergadering van woensdag 17 december 2008

Op de agenda van de buitengewone algemene vergadering staan volgende punten
ingeschreven:
1. Welkom door de voorzitter.
2. Aanduiding secretaris en stemopnemers.
3. Begroting 2009, te ontwikkelen activiteiten en strategie.
4. Varia: voorstel stappenplan tris dividenden.
De raad spreekt zich uit over deze punten, bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke
afgevaardigde dient in te nemen en duidt schepen Medart Gilbert aan als volmachtdrager en
schepen Lismont Patrick als plaatsvervangend volmachtdrager.
II.
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ONDERGESCHIKTE BESTUREN
OCMW - budget 2009
- meerjarenplan 2010-2012

Het exploitatie- en investeringsbudget 2009 en de respectievelijke meerjarenplannen 20092012 van het OCMW worden ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.
Deze budgetten en meerjarenplannen werden na gunstig advies van de budgetcommissie en
het schepencollege door de raad van het OCMW goedgekeurd op 27 november 2008.
Deze omvatten :
Het exploitatiebudget van het OCMW voor 2009 geeft volgend resultaat :
Activiteitencentrum

Uitgaven

Inkomsten

Verschil

01 Administratie

251.375,00

202.419,00

48.956,00

02 Sociale dienst

616.883,00

401.228,00

215.655,00

03 Vreemdelingen

294.710,00

266.121,00

28.589,00

04 Thuiszorg

338.400,00

192.464,00

145.936,00

05 Residientiële zorg

24.000,00

5.100,00

18.900,00

06 Activ. Senioren

69.500,00

0,00

69.500,00

07 Gezinszorg

453.590,00

491.240,00

-37.650,00

08 Dienstencheques

817.300,00

815.467,00

1.833,00

09 Kinderopvang

103.160,00

26.044,00

77.116,00

2.968.918,00

2.400.083,00

568.835,00

Rekening 2007

-

69.805,00

Gemeentelijke

bijdrage 2009

499.030,00

TOTAAL

Meerjarenplan :
2010 : 539 373,00 gemeentelijke bijdrage
2011 : 548 348,00 gemeentelijke bijdrage
2012 : 557 446,00 gemeentelijke bijdrage.
Investeringsbudget 2009 :
- gebouwen
- aankoop materialen
- aankoop meubilair
Totaal

:€
:€
:€
:€

20 000,00
20 000,00
15 000,00
55 000,00.

Idem voor 2011 en 2012.
Financiering investeringen : eigen middelen.
Het exploitatie- en investeringsbudget 2009 en de respectievelijke meerjarenplannen 20102012 van het OCMW wordt door de raad goedgekeurd.
III.
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FINANCIEN
Gemeente
- budget 2009
- financieel meerjarenplan 2010-2012.

Het goedgekeurde budget 2009, de beleidsnota voor het dienstjaar 2009 en het financieel
meerjarenplan 2010-2012 wordt per afzonderlijke zending op 18 december ll. overgemaakt.
Het budget 2009 vertoont onderstaand resultaat:
GEWONE
UITGAVEN
10.003.525
5.500
143.367
10.152.392

EIGEN DIENSTJ.
VORIGE DIENSTJ.
TOT.OVERBOEK.
TOTAAL

DIENST
ONTVANGSTEN
9.477.320
5.500
0
9.482.820

GERAAMD RESULTAAT VAN HET DIENSTJAAR
GERAAMD ALG. BUDGETRESULTAAT VORIGE JAAR
GERAAMD ALGEMEEN BUDGETRESULTAAT
GEWONE DIENST

EIGEN DIENSTJ.
VORIGE DIENSTJ.
TOT.OVERBOEK.

BUITENGEWONE
DIENST
UITGAVEN
ONTVANGSTEN
5.471.619
4.413.092
5.528
0
0
143.367

TOTAAL

5.477.147

GERAAMD RESULTAAT VAN HET DIENSTJAAR
GERAAMD ALG. BUDGETRESULTAAT VORIG JAAR
GERAAMD ALGEMEEN BUDGETRESULTAAT
BUITENGEWONE DIENST
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4.556.459

SALDO
-526.205
0
-143.367
-669.572
- 669.572
+ 684.338,54
+14.766,54

SALDO
- 1.058.527
-5.528
143.367
-920.688
-920.688
+ 929.842,30
+9.154,30

Politiedotatie 2009.

Het bedrag van de gemeentelijke dotatie dat opgenomen is in de politiebegroting die
goedgekeurd is door de Politieraad in zitting van 26 november ll. wordt voor de gemeente
Gingelom vastgesteld op 570.746€.
Dit bedrag wordt in het budget 2009 van de gemeente ingeschreven.
De bijdragen die in de meerjarenplanning opgenomen zijn en goedgekeurd werden door de
Politieraad, worden identiek overgenomen in de meerjarenplanning 2010-2012 van de
gemeente.
De raad keurt de voorgestelde dotatie goed.
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Afschaffing belasting op bank- en financieringsinstellingen voor onbepaalde duur.

Op verzoek dd.25 november 2008 van raadslid Gert Houbey wordt dit punt geagendeerd:
‘Omdat slechts één categorie van zelfstandigen in onze gemeente deze belasting moet
betalen is deze taks discriminerend. Het is trouwens opmerkelijk dat deze belasting
sowieso haar doel mist. Als de taxatie de bankinstelling viseert, dan slaat ze de bal

mis. Alle agentschapscontracten zeggen immers dat de agent zelf moet instaan voor
alle lokale belastingen. De Rechtbank van Eerste Aanleg in Gent heeft beslist dat het
belastingreglement , het gelijkheidsbeginsel schendt wegens het feit dat er geen
redelijke verantwoording bestaat. De rechter beschouwt deze taks als discriminerend
omdat andere catgorieën van handelaars deze taks niet hoeven te betalen. De rechter
vernietigde deze aanslag en beval de terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.
In het jaarboek ‘lokale en regionale belastingen’ van de VVSG van enkele jaren
geleden wordt melding gemaakt van het vonnis en dat het gelijkheidsbeginsel wordt
geschonden. Toch wordt deze discriminerende belasting in onze gemeente nog altijd
geheven.
Ik vraag dan ook aan de raad om zich uit te spreken en deze belasting in onze gemeente
definitief af te schaffen.’
De raad besluit deze belasting niet af te schaffen.
IV.
006

OPENBARE WERKEN
Onderhoudswerken betonwegen 2009:
- princiepsbeslissing
- vaststellen voorwaarden aanduiding ontwerper

De raad besluit goedkeuring te verlenen voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan de
gemeentelijke buurtwegen.
Deze werken worden geraamd op 100.000 euro.
De raad bepaalt tevens de voorwaarden om een ontwerper aan te stellen.
De nodige kredieten zijn voorzien in het budget 2009 (artikelnr 4215/731/60)
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Verfraaiingswerken St-Rumoldusstraat:
- princiepsbeslissing
- vaststellen voorwaarden aanduiding ontwerper

De raad besluit goedkeuring te verlenen voor het uitvoeren van verfraaiingsswerken aan de
Sint-Rumoldusstraat in Montenaken.
Zo zullen in 2010 verfraaiingswerken en de aanleg van nieuwe stoepen uitgevoerd worden.
Deze werken zijn voorzien in de meerjarenplanning voor 2010 en worden geraamd op
350.000 euro.
Teneinde het project in de loop van volgend jaar op te starten bepaalt de raad de voorwaarden
om een ontwerper aan te stellen.
De nodige kredieten voor het aanstellen van een ontwerper zijn voorzien in het budget 2009
(artikel 42110/731/60: 35 000 euro).
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Aanleg stoepen langs meerdere gemeentewegen:
- princiepsbeslissing

De raad besluit goedkeuring te verlenen voor de aanleg van nieuwe stoepen in de
Rampariestraat, Henri Stassenstraat en de Heiseltstraat in Jeuk
Samen met de aanleg van nieuwe stoepen zullen ook nog onderhoudswerken uitgevoerd
worden aan het wegdek en de greppels van deze wegen..
Deze werken worden geraamd op 220.000 euro.
Het bijzonder lastenboek wordt in eigen beheer opgemaakt.
De nodige kredieten zijn voorzien in het budget 2009 (artikel 421/732/60).
V.
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OVERHEIDSOPDRACHTEN
Aankoop lichte bestelwagen voor technische dienst:
- vaststellen voorwaarden

De raad besluit om een tweedehands lichte bestelwagen aan te kopen voor de technische
dienst.

Deze bestelwagen zal vooral gebruikt worden door de ploegen die actief zijn in de gebouwen.
Het moet een dieselvoertuig zijn dat is uitgerust met een trekhaak en een schuifdeur aan de
rechterzijde.
De kostprijs van dit voertuig wordt geraamd op 8.500 euro incl BTW .
In het budget 2009 is een krediet onder artikelnummer 421/743/52 van 8.500 euro voorzien.
VI.
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HUISVESTING
Gemeentelijke opcentiemen op de door het Vlaamse gewest geheven heffing ter
bestrijding van de leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen

Op 27 februari 2007 werd door de gemeenteraad 50 opcentiemen geheven op de door het
Vlaamse gewest geheven heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen
en/of woningen voor de periode van 2007-2012.
Wij ontvingen in 2007 een schrijven van het Agentschap Vlaamse Belastingsdienst waaruit
bleek dat zij vanaf het heffingjaar 2008 geen besluiten meer aanvaarden voor meerdere
heffingjaren.
De gemeenteraad stelde dan ook een heffing vast van 50 opcentiemen voor het heffingjaar
2008.
Bij schrijven van 1/10/2008 vragen zij nu een besluit te nemen voor 2009. Een besluit voor
meerdere jaren wordt weer toegestaan.
De gemeenteraad gaat akkoord om een heffing van 50 opcentiemen vast te leggen voor de
periode 2009-2012.
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Gemeentelijk reglement voor het toekennen van een
verbeterings- en/of aanpassingspremie voor woningen
- wijziging nr3

Door de gemeenteraad werd op 16 december 1997 het reglement voor het toekennen van een
verbeterings- en/of aanpassingspremie voor woningen vastgesteld.
In artikel 2 van dit reglement werd bepaald dat het maximum gezamenlijk netto-belastbaar
inkomen van het voorlaatste jaar dat het jaar van de aanvraag vooraf gaat niet meer mag
bedragen dan € 25 000,00 te verhogen met € 1 300,00 per kind ten laste en per inwonend,
ernstig gehandicapt familielid.
Deze bedragen worden geënt op het reglement van het Vlaams Gewest, hetwelk vanaf
01/01/2008 als volgt gewijzigd werd : het maximum gezamenlijk netto-belastbaar inkomen
van drie jaar geleden niet meer mag bedragen dan € 25 660,00 te verhogen met € 1 340,00 per
inwonende ten laste.
De Raad besluit het reglement in die zin vanaf 01/01/2009 aan te passen.
Om in de toekomst te voorkomen dat deze “indexering” telkens door de gemeenteraad dient
behandeld te worden zal in het reglement enkel de verwijzing naar het reglement van het
Vlaams Gewest opgenomen worden.
VII.
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MILIEU

Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 voor het jaar 2009.

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 dient jaarlijks ondertekend te worden en
is ook jaarlijks herzienbaar.
De nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 omvat 10 thema’s die kunnen ingetekend
worden op een basisniveau of een onderscheidingsniveau. Bij het onderscheidingsniveau ligt
de lat hoger en dienen 35 punten verzameld te worden door het uitvoeren van allerlei acties
verspreid over de 10 thema’s. Hier staat een subsidie voor de duurzaamheidsambtenaar
tegenover.
Ook voor de projectenenveloppe, waarbij elke gemeente voor een vooropgestelde subsidie
projectvoorstellen kan doen, dient opnieuw ingetekend te worden. Het

samenwerkingsverband Land & Water dient hiervoor, net zoal in 2008, een intergemeentelijk
subsidieproject in voor erosiebestrijdingsmaatregelen.
Het luik MINA-werkers is uitgebreid. Daar waar er in de vorige overeenkomst enkel MINAwerkers voor Vaste Stoffen en Natuur konden worden ingeschakeld, wordt dit nu ook
mogelijk voor o.a. mechanisch onkruidbeheer in het kader van het pesticidenreductieplan.
De Raad besluit om de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 te ondertekenen voor het jaar
2009 voor:
- het onderscheidingsniveau
- project erosiebestrijding
- project MINA-werkers
Subsidiemogelijkheden:
- basisniveau: € 21.000
- onderscheidingsniveau: € 15.000 loonsubsidie
- project erosiebestrijding: € 13.000
- project MINA-werkers: € 12.400/MINA-werker
De gemeentelijke adviesraad van milieu en natuur heeft hierover op 17 november ll. een
gunstig advies uitgebracht.
VIII. PATRIMONIUM
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Aankoop woning Steenweg 107 te Gingelom:
- goedkeuring voorwaarden.

De Raad keurt de aankoop van de woning Steenweg 107 te Gingelom goed.
Deze woning grenst aan het huidige schoolgebouw.
Onderzoek van het gebouw heeft uitgewezen dat dit zeer geschikt is voor de huisvesting van
een mini-créche.
Het Aankoopcomité te Hasselt heeft deze woning geschat op een waarde van € 168.000.
De overeengekomen aankoopprijs bedraagt € 150.000.
De nodige kredieten zijn opgenomen in het budget 2009 onder artikel 124/712/56.
IX.
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PERSONEEL
Aanpassing personeelsformatie.

De personeelsformatie werd laatst gewijzigd bij besluit van de gemeenteraad van 24 juni
2008.
Ondanks het feit dat dit nog maar zes maanden geleden gebeurde dringt zich omwille van de
uitdiensttreding van de communicatieambtenaar en de gewijzigde visie op de invulling van dit
ambt enerzijds, en anderzijds de noodzaak tot aanstelling van een mobiliteitsambtenaar
(halftijds) een nieuwe aanpassing van de personeelsformatie op.
Voorstel
Cel burgerzaken en informatie.
Zoals reeds aangehaald in de inleiding dient de opdracht van de communicatieambtenaar
opnieuw te worden ingevuld. Gelet de opleiding en vaardigheden van het celhoofd van deze
cel kan deze opdracht perfect door deze uitgevoerd kan worden.
Betrokkene is tevens milieu- en duurzaamheidsambtenaar binnen de cel wonen en leven. Deze
opdracht kan evenwel niet gecombineerd worden met deze van celhoofd en
communicatieambtenaar. Betrokkene zal wel de wettelijk voorgeschreven handelingen als
milieuambtenaar blijven uitoefenen terwijl het uitvoerende werk door de medewerkers van de
cel wonen en leven uitgevoerd zal worden. Hiervoor zal onder de cel wonen en leven nog 0,1
FT-opdracht als milieuambtenaar behouden blijven.
Ambt

Niveau/

Huidig

Bezetting

Nieuw

Verschil

weddenschaa
l
Av

kader
V C
0,6 0

Communicatieambtenaar

Bv

Administratief
medewerker
Administratief assistent

Cv

0,5
1

Dv

1,5

Celhoofd /
communicatieambtenaar

kader
V
C
0,9
0

V
0,6

C
0

0
0

0
1

0
0

0
1

0

1,5

0

1,5

C
0

0
0

V
+
0,3
- 0,5
0

0

0

0

0
0

Cel wonen en leven.
Hiervoor werd reeds melding gemaakt van de gewijzigde opdracht van de milieu- en
duurzaamheidsambtenaar.
Het milieuaspect zal dus onder de verantwoordelijkheid blijven van de huidige
milieuambtenaar, tevens celhoofd burgerzaken en informatie (Av).
Teneinde verder uitvoering te kunnen geven aan het duurzaamheidsaspect en de
overeenkomst terzake met het Vlaams gewest dient voorzien te worden in een ambt van
duurzaamheidsambtenaar (niveau Bv) met een halftijdse opdracht.
Tevens wenst het beleid bijzondere aandacht te besteden aan de mobiliteitsproblematiek, en
niet in het minst deze mbt de schoolomgevingen. Hiervoor schreef de gemeente zich reeds in
voor het STOP-project (Duurzaam naar school) en werd hiervoor geselecteerd. Om aan dit
meerjarenproject voldoende invulling te kunnen geven wordt geopteerd voor de bijkomende
opname van het ambt van mobiliteitsambtenaar met halftijdse opdracht in de
personeelsformatie.
Subcel leefmilieu & duurzaamheid
Ambt
Niveau/
weddenschaal

Huidig
kader
V C
0,4 0

Bezetting

Nieuw
kader
V
C
0,1
0

Verschil

V
0,4

C
0

0

0

0

0

0,5

V
0,3
0

0

0

0

0

0

0,5

0

1

0

1

0

1

0

0

Milieuambtenaar

Av

Duurzaamheidsambtenaar

Bv

0

Mobiliteitsambtenaar

Bv

Technisch assistent (CP)

Dv

C
0
+
0,5
+
0,5
0

Het desbetreffende besluit werd onder afzonderlijke zending aan het Agentschap
overgemaakt.
X.
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BIBLIOTHEEK
Aanpassing tariefreglement gemeentelijke bibliotheek CLIM van 18 december 2007

Met de goedkeuring op 22 april ll. van het PBS-convenant met de provincie Limburg verbond
de gemeente zich ertoe de bepalingen van het provinciaal gebruikersreglement van toepassing
te maken voor de eigen bibliotheekwerking.
Hierdoor besluit de gemeenteraad volgende aanpassingen aan het tariefreglement van de
gemeentelijke bibliotheek CLIM door te voeren:
- aankoop diskette: 050 euro i.p.v. 1 euro
- tarieven voor maningsbrief: gewoon: 0,75 euro; aangetekend: 5 euro
- tarief voor reservatie: 0,75 euro
- tarieven voor interbibliothecair leenverkeer (IBL):
o bij openbare bibliotheken: 3 euro
o bij wetenschappelijke bib.: 8 euro
o in buitenland: reële kosten
o kopies: 3 euro per kopie
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Aanpassing dienstreglement gemeentelijke bibliotheek CLIM

Ook huidige dienstreglement wordt aangepast t.g.v. de invoering van het provinciaal
gebruikersreglement op 1 januari 2009. Ons dienstreglement wijkt voor één item nog af van
het provinciaal gebruikersreglement, nl. berekening van de boete
- Gingelom: 0,10 euro/week (in de praktijk zijn er nog 2 boetevrije dagen in het PBS
voorzien)
- Provinciaal: 0,10 euro dag (+ geen boetevrije dagen).
De PBS-bibliotheken hebben onderling afgesproken dat tegen 1 januari 2011 de berekening
van de boete in alle aangesloten bibliotheken gelijk geschakeld zou worden.
Enkele artikels uit het huidige dienstreglement zouden ook aangepast moeten worden aan de
geldende PBS-uitleenparameters.
1. T.g.v. provinciaal gebruikersreglement
Het Provinciaal gebruikersreglement treedt op 1 januari 2009 in werking in alle bibliotheken
aangesloten op het PBS Limburg (PBS-convenant met het provinciaal reglement werd
goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 april 2008).
Volgende artikels in ons dienstreglement moeten aangepast worden:
Artikel
Art 5: tarief maningskaart
Art 8: niet aanwezige werken
reservatie : kostprijs + aantal

dienstreglement
Geen tarief vermeld in art. 5
In praktijk: € 0,50 / gewone brief
- Gratis
- Geen aantal vermeld in art. 8

Art 8: niet aanwezige werken
Kostprijs IBL

€ 0,50 (administratieve
vergoeding)

Provinciaal gebruikersreglement
Gewoon: € 0,75
Aangetekend: € 5
- € 0,75 (ter plaatse, via internet,
telefonisch) (incl. verzendingskosten)
- max 5 werken gelijktijdig reserveren
- Bij openbare bibliotheken: € 3
- Bij wetenschappelijke bib: € 8
- In buitenland: reële kosten
- Kopies: € 3 /kopie

2. aanpassingen aan de PBS-uitleenparameters
Daarbij zouden wij ook het dienstreglement willen aanpassen aan de PBS-uitleenparameters.
Artikel
Art 4: Aantal documenten

Dienstreglement
In principe: 5

Art 4: Verlengen

-

Art 5: afhalen gereserveerde
documenten

Geen

Aantal keren niet expliciet vermeld
in voor zover de werken niet door
andere lezers aangevraagd zijn

Praktijk
totaal aantal: 11 / lenerspasje
- 3 cd-roms /dvd’s
- 8 boeken /strips
- 2x termijn van 3 weken, met
max. van 9 weken
- voor zover documenten niet
gereserveerd zijn.
Reservatie binnen de 7 dagen afhalen

Het nieuwe dienstreglement werd door de bibliotheekcommissie goedgekeurd op 27 oktober
2008.
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Aanpassing internetreglement gemeentelijke bibliotheek CLIM

Het huidige reglement voor het gebruik van internet in de gemeentelijke bibliotheek dat van 1
augustus 1997 dateert is achterhaald.
De raad gaat akkoord de in dit reglement voor de gemeentelijke bibliotheek (besluit GR 18
december 2007) aan te passen in dit reglement:
- 0,10€ per A4-blad voor uitprinten van gegevens van internet
- Voor downloaden van gegevens: 0,50 € voor de aankoop van een diskette, 1,50 € voor
de aankoop van een CR-R en 2,70 € voor de aankoop van een CD-RW
Het nieuwe dienstreglement werd door de bibliotheekcommissie goedgekeurd op 27 oktober
2008.

XI.
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CULTUUR, SPORT & JEUGD
Sportbeleidsplan 2008-2013: Hoofdstuk V: Impulsbeleid 2009-2013.

Na het verschijnen van het uitvoeringsbesluit (19/9/2008) bij het “sport-voor-allen” decreet
kon het hoofdstuk V impulsbeleid afgewerkt worden.
Het impulsthema is “de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in de
sportverenigingen, aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie” en geldt voor een
periode van 5 jaar (01/01/2009 t.e.m. 31/12/2013).
Voor de realisatie van dit hoofdstuk ontvangt de gemeente 0,8 euro per inwoner of afgerond
6.400 euro. Minimum de helft van dit bedrag dient op basis van een subsidiereglement
verdeeld te worden aan de erkende sportverenigingen met een aparte jeugdwerking.
De gemeente neemt eveneens een aantal initiatieven om vnl. het aantal gekwalificeerde
jeugdsportbegeleiders te verhogen.
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Subsidiereglement Impulssubsidie “ kwaliteitsverhoging van de
jeugdsportbegeleider in de sportverenigingen”.

Via dit reglement worden de middelen verdeeld onder sportverenigingen met aparte
jeugdwerkingen op basis van de doelstellingen vermeld in het hiervoor geagendeerde SBPHoofdstuk V: impulsbeleid..
Impulssubsidie in geld:
1. Tussenkomst in cursuskosten voor opleiding jeugdsportbegeleiders en
jeugdsportcoördinators.
2. Idem reeds in 2008 gestart met de opleiding of hun diploma behaald
3. Tussenkomst in de cursuskosten voor bijscholingen die kaderen in het impuls-thema
4. Tussenkomst in specifieke vormingen of gastspreekbeurten in eigen gemeente.
5. Tussenkomst per gekwalificeerde JSB voor opstarten jeugdwerking in Gingelom.
Impulssubsidie volgens punten
Totaal impulssubsidie – totaal (bedrag in geld) = saldo verdeeld op basis van punten.
De sportverenigingen worden een aantal punten toegekend op basis van het aantal en het
opleidingsniveau van de actieve sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en –coördinator.
De raad keurt het nieuwe reglement goed.
XII.
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POLITIE & BRANDWEER

Aanvullend reglement op het wegverkeer:
- inrichting fietsoversteekplaats in de Landenstraat.

Overwegende dat het Schepencollege het wenselijk acht het gebruik van het vrijliggend
fietspad langs de Landenstraat, inzonderheid de aansluiting met de Katseistraat, veiliger te
maken treft de Raad op advies van de Lokale politie een aanvullend reglement op de
verkeersreglementering waarbij de fietsers, komende vanuit de richting Landen, verplicht
worden de weg ter hoogte van het verkeersplateau over te steken teneinde de aansluiting met
in eerste instantie de Katseistraat en later de Steenweg vanaf de rechterzijde van de
Landenstraat.
Hiervoor zal een fietsoversteek van de Landenstraat op een reglementaire manier aangewezen
worden.
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Aanvullend reglement op het wegverkeer:
- invoering uitgezonderd plaatselijk verkeer in de Goede Kinderenstraat.

Teneinde de verkeerssituatie in de Goede Kinderenstraat, het deel tussen de Riddersstraat en
de Langstraat te verbeteren besluit de raad op verzoek van de bewoners en na advies van de
Lokale Politie op dit deel uitgezonderd plaatselijk verkeer in te voeren.
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Gemeentelijke bijdrage in de kosten voor brandbestrijding voor het jaar 2007 advisering.

De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de gemeentelijke bijdrage in de kosten voor
brandbestrijding voor het jaar 2007.
In een schrijven van de Provincie Limburg dd. 24.10.08 wordt de vaststelling van de
brandweerbijdrage toegelicht.
Het aandeel ten laste van de gemeente in de brandweerbijdrage bedraagt
155.061,09 euro.
XIII. WELZIJN & BUURTWERKING
023

Terugbetaling remgeld HPV-vaccin (vaccinatie tegen baarmoederhalskanker) aan
14- en 15-jarige meisjes.

Op verzoek dd.25 november 2008 van raadslid Gert Houbey wordt dit punt geagendeerd:
‘Baarmoederhalskanker is de tweede meest voorkomende kanker bij meisjes en vrouwen
tussen 15 en 44 jaar. Baarmoederhalskanker is niet erfelijk, maar wordt veroorzaakt door een
virus, het papillomavirus. Sinds 2007 kunnen meisjes zich laten vaccineren tegen
baarmoederhalskanker. Het vaccin beschermt tegen de meest voorkomende HPV-types. Drie
vaccinaties voor de leeftijd van 16 jaar zou de kans op baarmoederhalskanker terugdringen tot
meer dan 50%. Dit is natuurlijk niet het enige middel, zo blijft de drie-jaarlijkse screening op
baarmoederhalskanker de basisinterventie.
Ik stel voor dat de gemeente zich engageert om het remgeld van 32,40 euro terug
te betalen zodat alle 14-15 meisjes het vaccin gratis kunnen aanschaffen. Het gaat hier niet
zozeer om de terugbetaling van dit remgeld maar wel om de ouders en dochters bewust te
maken van deze beschermingsmogelijkheid tegen een levensbedreigende aandoening.
De gezondheid van onze jeugd ligt mij natuurlijk nauw aan het hart. Elk jaar zullen de 14- en
15-jarige meisjes daarom de kans krijgen om zich gratis te laten vaccineren. Met dit intiatief
wil ik vooral sensibiliseren en een voorbeeldfunctie invullen.
Eén vaccinatie bestaat uit 3 prikken. Vanaf 19 jaar betaal je in principe de volle pot, met
name 125,40 euro per prik of 376,20 euro per vaccinatie. Meisjes die zich voor hun 19 de
verjaardag laten vaccineren betalen dankzij de tussenkomst van de mutualiteiten enkel het
remgeld van max. 32,40 euro (3 x 10,80 euro; en 3 x 7,20 euro voor de verhoogde
tegemoetkoming). Het remgeld voor de doktersbezoeken blijft echter ten laste van de
gevaccineerde nl. 3 X 5,51 euro (ereloon huisdokter 21,53 euro min de terugbetaling door
de mutualiteit 16,02 euro).
De raad verleent geen goedkeuring aan het voorstel.
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Reglement straatfeesten:
- aanpassing.

Om de buurtwerking en het organiseren van straatfeesten nog meer te stimuleren besluit de
Raad de financiële ondersteuning van straatfeesten te verhogen met 50%, ttz. verhoging van
de bijdrage per uitgenodigd gezin van € 5 naar € 7,5 en vaststelling van de maximale toelage
per straatfeest op € 150 ipv € 100.

Charly Moyaerts
Voorzitter Gemeenteraad

