BEKNOPTE TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD

DD 28.04.2015

DAGORDE

I.
001

Lokale politie.
Jaarverslag 2014 van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken:
voorstelling.

Korpschef Steve Provost licht het jaarverslag 2014 van de lokale politie Sint-Truiden –
Gingelom – Nieuwerkerken ter zitting toe.

002

Vaststellen gemeentelijke dotatie 2015 aan de politiezone Sint-Truiden - Gingelom Nieuwerkerken

De politiebegroting – dienstjaar 2015 – werd vastgesteld door de Politieraad van de politiezone
Gingelom-Nieuwerkerken-Sint-Truiden in vergadering van 17 december 2014.
Hierin werd een gemeentelijke dotatie voor de gemeente Gingelom (10.72%) voorzien ten
bedrage van € 615.994.
De Raad keurt deze dotatie goed.
In het budget van de gemeente werd voor het dienstjaar 2015 dit bedrag reeds ingeschreven.

II.
003

Algemeen bestuur.
Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg: aanduiding van de
afgevaardigden in de algemene vergadering van 8 juni 2015.

In vorige zitting werden de afgevaardigden gemandateerd voor de algemene vergadering van
Infrax Limburg die door zou gaan op 27 april ek. .
De dagorde van voornoemde gewone algemene vergadering vermeldde volgende punten:
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering.
2. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering.
3. Balans en resultatenrekening boekjaar 2014.
4. Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een eerste dividend.
5. Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend.
6. Kwijting aan de bestuurders en commissaris.
7. Benoeming commissaris.
Deze dagorde wordt behouden maar de datum van de algemene vergadering verschuift naar 8
juni 2015.
Daar in de voorbereiding tot beraadslaging over het punt 5 een kleine aanpassing doorgevoerd
wordt spreekt de raad zich uit over deze punten, bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke

afgevaardigde dient in te nemen en duidt schepen Patrick Lismont aan als volmachtdrager en
raadslid Moyaers Geert als plaatsvervangend volmachtdrager.
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Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa:
- aanpassing statuten
- aanduiding en mandatering van de afgevaardigden in de algemene vergadering
van 12 mei 2015.

Gelet op het aangetekend schrijven van 5 februari 2015 waarbij Inter-energa, overeenkomstig
het artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking, een
voorstel van statutenwijziging, als goedgekeurd door de raad van bestuur van Inter-energa op
13 januari 2015, ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
Met deze statutenwijziging wenst Inter-energa haar concurrentiële positie ten opzichte van de
Eandis-groep, waar dergelijke vorm van belasting, retributie of vergoeding al eerder werd
ingevoerd, te vrijwaren.
In de voorgestelde statutenwijziging wordt de mogelijkheid gecreëerd voor de gemeentelijke
deelnemers om een gezamelijke en uniforme belasting, retributie of vergoeding op te leggen aan
Inter-energa.
In dat geval kan, mits beslissing door ALLE deelnemende gemeenten, mits instemming van de
raad van bestuur van Inter-energa en mits akkoord van de gewestelijke regulator, een
welbepaalde belasting, retributie of vergoeding gevorderd worden van Inter-energa.
De Raad keurt de voorgestelde statutenwijziging goed.
Gelet op de aangetekende oproepingsbrief van 19 maart 2015 met de agenda van de algemene
vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-energa van 12 mei 2015 die
volgende agendapunten bevat:
1. Benoeming bestuurders
2. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
4. Balans en resultatenrekening boekjaar 2014
5. Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een eerste dividend
6. Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend
7. Kwijting aan bestuurders en commissaris
8. Voorstel tot statutenwijziging
9. Aanduiding Inter-energa als aardgasdistributienetbeheerder
10. Benoeming commissaris
De gemeente dient overeenkomstig de statutaire bepalingen één vertegenwoordiger aan te duiden
in de algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband.
De Raad keurt de agendapunten van de algemene vergadering van Inter-energa van 12 mei 2015
goed, op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota, met dien verstande dat het
agendapunt 6 “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend”
voorwaardelijk wordt goedgekeurd onder de modaliteiten zoals hierna uiteengezet.
Het agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend” heeft
betrekking op de uitkering en betaalbaarstelling van een dividend ten belope van een bedrag van
EUR 35.000.000 alsook de aanvaarding van bepaalde betalingsmodaliteiten inzake de schuld die
ontstaat ten gevolge van de uitkering en betaalbaarstelling van genoemd dividend, een en ander
zoals opgenomen in de uitnodiging van 19 maart 2015 (het Tweede Dividend).

Voor dit agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend”
geldt de goedkeuring onder de opschortende voorwaarde dat de secretaris van de algemene
vergadering van Inter-energa voorafgaand aan de beslissing van de algemene vergadering met
betrekking tot dit agendapunt heeft vastgesteld dat geen enkele van de aandeelhouders van Interenerga (inclusief de aandeelhouders die niet op de algemene vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn) een negatieve beslissing heeft voorgelegd waaruit blijkt dat de betrokken
aandeelhouder niet instemt met het Tweede Dividend, met dien verstande dat het louter niet
nemen van een beslissing niet beschouwd kan worden als een negatieve beslissing en dat een
voorwaardelijke goedkeuring overeenkomstig de bepalingen hierboven evenmin als een
negatieve beslissing kan worden beschouwd.
Indien de secretaris van de algemene vergadering van Inter-energa voorafgaand aan de algemene
vergadering heeft vastgesteld dat bovenstaande voorwaarde niet is vervuld, wordt het
agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend” geacht niet
door de gemeente te zijn goedgekeurd en dient de volmachtdrager dienovereenkomstig een
negatieve stem uit te brengen met betrekking tot dit agendapunt op de algemene vergadering.
De Raad duidt raadslid Scheepers Ingrid aan als effectieve volmachtdrager en als
plaatsvervangende volmachtdrager Thierie Rita, raadslid en verleent deze het mandaat om op de
algemene vergadering van 12 mei 2015 te handelen en te beslissen conform de beslissingen van
de gemeenteraad.
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Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media:
- aanpassing statuten
- aanduiding en mandatering van de afgevaardigden in de algemene vergadering
van 26 mei 2015.

Gelet op het aangetekend schrijven van 5 februari 2015 waarbij Inter-media, overeenkomstig het
artikel 39 van het decreet van 6 juli 2001 houdende intergemeentelijke samenwerking, een
voorstel van statutenwijziging, als goedgekeurd door de raad van bestuur van Inter-media op 6
januari 2015, ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
Naar analogie met datgene wat bij Inter-energa wordt gepland wordt ook bij Inter-media, onder
voorbehoud van enig wettelijk of contractueel beletsel, de mogelijkheid gecreëerd voor de
gemeentelijke deelnemers om een gezamelijke en uniforme belasting, retributie of vergoeding op
te leggen aan Inter-media. Owille van de uniformiteit binnen Infrax is de analogie met Interenerga ten zeerste gewenst.
In dat geval kan, mits beslissing door ALLE deelnemende gemeente en, mits instemming van de
raad van bestuur van Inter-media, een welbepaalde belasting, retributie of vergoeding
gevorderd worden van Inter-media.
De Raad keurt de voorgestelde statutenwijziging goed.
Gelet op de aangetekende oproepingsbrief van 24 maart 2015 met de agenda van de algemene
vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-media van 26 mei 2015 die
volgende agendapunten bevat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Benoeming bestuurders
Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
Balans en resultatenrekening boekjaar 2014
Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een eerste dividend
Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend
Kwijting aan bestuurders en commissaris
Voorstel tot statutenwijziging

9. Benoeming commissaris
De gemeente dient overeenkomstig de statutaire bepalingen één vertegenwoordiger aan te duiden
in de algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband.
De Raad keurt de agendapunten van de algemene vergadering van Inter-media van 26 mei 2015
goed, op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota, met dien verstande dat het
agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend”
voorwaardelijk wordt goedgekeurd onder de modaliteiten zoals hierna uiteengezet.
Het agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend” heeft
betrekking op de uitkering en betaalbaarstelling van een dividend ten belope van een bedrag van
EUR 14.600.000 alsook de aanvaarding van bepaalde betalingsmodaliteiten inzake de schuld die
ontstaat ten gevolge van de uitkering en betaalbaarstelling van genoemd dividend, een en ander
zoals opgenomen in de uitnodiging van 24 maart 2015 (het Tweede Dividend).
Voor dit agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend”
geldt de goedkeuring onder de opschortende voorwaarde dat de secretaris van de algemene
vergadering van Inter-media voorafgaand aan de beslissing van de algemene vergadering met
betrekking tot dit agendapunt heeft vastgesteld dat geen enkele van de aandeelhouders van Intermedia (inclusief de aandeelhouders die niet op de algemene vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn) een negatieve beslissing heeft voorgelegd waaruit blijkt dat de betrokken
aandeelhouder niet instemt met het Tweede Dividend, met dien verstande dat het louter niet
nemen van een beslissing niet beschouwd kan worden als een negatieve beslissing en dat een
voorwaardelijke goedkeuring overeenkomstig de bepalingen hierboven evenmin als een
negatieve beslissing kan worden beschouwd.
Indien de secretaris van de algemene vergadering van Inter-media voorafgaand aan de algemene
vergadering heeft vastgesteld dat bovenstaande voorwaarde niet is vervuld, wordt het
agendapunt “Beslissing tot uitkering en betaalbaarstelling van een tweede dividend” geacht niet
door de gemeente te zijn goedgekeurd en dient de volmachtdrager dienovereenkomstig een
negatieve stem uit te brengen met betrekking tot dit agendapunt op de algemene vergadering.
De Raad duidt raadslid Moyaers Geert aan als effectieve volmachtdrager en als
plaatsvervangende volmachtdrager Vanmolle Pascal, raadslid en verleent aan deze het mandaat
om op de algemene vergadering van 26 mei 2015 te handelen en te beslissen conform de
beslissingen van de gemeenteraad.
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Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua:
Aanduiding en mandatareing van de afgevaardigden in de algemene vergadering
van 19 mei 2015.

Gelet op de aangetekende oproepingsbrief van 24 maart 2015 met de agenda van de algemene
vergadering van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Inter-aqua van 19 mei 2015 die
volgende agendapunten bevat:
1.
2.
3.
4.
5.

Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
Balans en resultatenrekening boekjaar 2014
Kwijting aan bestuurders en commissaris
Benoeming commissaris

De gemeente dient overeenkomstig de statutaire bepalingen één vertegenwoordiger aan te duiden
in de algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband.

De Raad keurt de agendapunten van de algemene vergadering van Inter-aqua van 27 april 2015
goed, op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota.
Aan de effectieve volmachtdrager Wicheler Jan, schepen en in voorkomend geval de
plaatsvervangende volmachtdrager Medart Gilbert, schepen, wordt mandaat verleend om op de
algemene vergadering van 19 mei 2015 te handelen en te beslissen conform de beslissingen van
deze gemeenteraad.
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Intergemeentelijk samenwerkingsverband Limburg.net:
- aanpassing statuten
- aanduiding en mandatering van de afgevaardigden in de bijzondere algemene
vergadering van 24 juni 2015.

Gelet op de uitnodigingsbrief van 26 maart 2015 met referte FA_AM_150326_331 tot de
Bijzondere Algemene vergadering van Limburg.net op woensdag 24 juni 2015 om 19u. in ‘De
Barrier’, Grote Baan 9, 3530 Houthalen-Helchteren, met volgende agenda:
1) Welkom door de voorzitter
2) Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten)
3) Statutenwijziging
Gelet op het ‘ontwerp van statutenwijziging’ van de Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net,
zoals raadpleegbaar op het beveiligde Infopunt van Limburg.net.
In deze vergadering zal uitspraak gedaan moeten worden over het voorstel van statutenwijziging.
De inhoudelijke wijzigingen die zijn aangebracht aan de statuten betreffen de schrapping van de
bepalingen die betrekking hebben op de (mogelijke) winstuitkeringen door Limburg.net en de
terugbetaling van werkingsbijdragen.
Als opdrachthoudende vereniging handelt Limburg.net van nature een belangeloos doel, nl. het
vervullen van een taak van openbaar nut. Dit blijkt ook ten volle uit haar maatschappelijk.
Op geen enkel ogenblik streeft Limburg.net een winstoogmerk na. Integendeel, zij is een
kostendelende organisatie, waarbij positieve resultaten louter het gevolg zijn van overschotten op
de werkingsbijdragen. Bijgevolg is het aangewezen de statuten van Limburg.net aan te passen en
in overeenstemming te brengen met de huidige handelwijze.
Bovendien heeft deze aanpassing ook zijn belang gezien de wijzigingen in het belastingregime
van de intercommunales. In de huidige omschrijving van artikel 45, § 1 staat nu de term ‘winst’
vermeld, hetgeen ten onrechte zou kunnen doen vermoeden dat Limburg.net dividenden uitkeert.
De Raad gaat akkoord met de agenda en het voorstel van statutenwijziging.
De gemeente dient overeenkomstig de statutaire bepalingen één vertegenwoordiger aan te duiden
in de algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband. De Raad duidt
Lismont Patrick, schepen als effectieve volmachtdrager aan en als plaatsvervangende
volmachtdrager Maleux Ann, raadslid en verleent hen het mandaat om op de algemene
vergadering van 24 juni 2015 te handelen en te beslissen conform de beslissingen van deze
gemeenteraad.
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Inter-Regies: Buitengewone Algemene Vergadering van 18 juni 2015.

Op de agenda van de algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Aanneming van de vorm van een privaatrechterlijke coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid (CVBA), evoluerend vanuit de hoedanigheid van
publiekrechterlijke intercommunale coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (CVBA).

2. Als gevolg van het 1° agendapunt en de daaruit vloeiende beslissing, aanneming van een
nieuwe tekst van statuten die gehecht wordt aan de uitnodiging teneinde integraal deel uit
te maken van de agenda.
3. Volmacht tot coördinatie van de statuten.
De raad spreekt zich uit over deze punten en bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke
afgevaardigde dient in te nemen en duidt schepen Jan Wicheler aan voor als volmachtdrager en
schepen Annick Princen als plaatsvervangend volmachtdrager.

009

Interlokale vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw: oprichting en goedkeuring
ontwerpstatuten.

In uitvoering van de oproep van het provinciaal managementcomité d.d. 2014-06-16 tot de
vorming van nieuwe plaatselijke groepen en de opmaak van een lokale ontwikkelingsstrategie is
d.d. 2014-06-25 het participatief publiek-privaat traject voor de regio Haspengouw gestart.
De voorbije maanden heeft een werkgroep de lokale ontwikkelingsstrategie binnen het
referentiekader van het provinciaal plattelandsbeleid 2014-2020 volledig uitgewerkt. Deze
strategie bevat een omschrijving van het Leadergebied, de samenstelling en de werking van de
plaatselijke groep en het eigenlijke ontwikkelingsprogramma. Deze ontwikkelingsstrategie werd
middels een engagementsverklaring door de gemeenteraad op 24-02-2015 bekrachtigd.
De bestuurlijke structuur van PG Haspengouw heeft inmiddels ook een ontwerp van
oprichtingsstatuten voorbereid. Bedoeling is dat deze door de deelnemende gemeenten worden
goedgekeurd om vervolgens in de oprichtingsvergadering van de PG Haspengouw op 8 juni ek.
definitief zullen behandeld worden.
De raad keurt de ontwerpstatuten van PG Haspengouw goed.

III.
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ICT.
Raamovereenkomst ICT - Vlaamse Overheid

Sedert eind maart 2015 is onze raamovereenkomst voor de aankoop van PC's en toebehoren bij
Cipal afgelopen. Deze raamovereenkomst was voor ons van voordelige aard, zowel op het vlak
van de toegekende korting op onze aankopen, als de verminderde administratieve last (aankopen
zonder telkens 3 leveranciers te hoeven aanschrijven). Cipal wenst zich echter niet meer
kandidaat te stellen voor een nieuwe raamovereenkomst.
Vanaf 1 februari 2015 is het mogelijk voor gemeenten en OCMW's om gratis én zonder
afnameverplichting in te tekenen op de raamovereenkomst 'Raamovereenkomst diverse ICTproducten', uitgegeven door de Vlaamse Overheid, en gegund aan RealDolmen voor een looptijd
van 4 jaar. Met deze raamovereenkomst kunnen voorgeconfigureerde PC's, laptops, schermen,
printerbenodigdheden, kabels, tablets, smartphones, ... en kantoorsoftware aangekocht worden
via een webshop van meerdere fabrikanten aan een concurrentiële prijs (netto-eenheidsprijs +
5% winstmarge), zonder leveringskost.
Vermits er geen afnameverplichting is kunnen wij ten allen tijde zelf een marktbevraging
uitvoeren en de leverancier met de meest voordelige prijs bepalen.
In onze meerjarenplanning werd jaarlijks een gemiddeld bedrag van €6.500 opgenomen voor de
aankoop van informaticamateriaal.
De gemeenteraad verleent de goedkeuring om in te tekenen op deze raamovereenkomst van de
Vlaamse Overheid.
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Raamovereenkomst ICT - Stad Brugge

Zie de toelichting bij het vorige dagordepunt.
Voor gemeenten en OCMW's is het tevens mogelijk om voor grotere aankopen (via offertes)
gratis én zonder afnameverplichting in te tekenen op de raamovereenkomst 'Raamcontract Stad
Brugge', uitgegeven door de stad Brugge, en gegund aan RealDolmen voor een looptijd van 5
jaar. In deze raamovereenkomst zitten verschillende loten met diverse winstmarges zoals de
aankoop van grote en kleine computerhardware (netto-eenheidsprijs + 4% winstmarge),
kantoorsoftware (netto-eenheidsprijs + 1,5% winstmarge), levering en installatie van
multimediamateriaal (netto-eenheidsprijs + 8% winstmarge), en levering, installatie en
ondersteuning van servers (netto-eenheidsprijs + 4% winstmarge), zonder leveringskost.
Vermits er geen afnameverplichting is kunnen wij ten allen tijde zelf een marktbevraging
uitvoeren en de leverancier met de meest voordelige prijs bepalen.
De gemeenteraad verleent de goedkeuring om ook in te tekenen op deze raamovereenkomst van
de stad Brugge.

Charly Moyaerts
Voorzitter gemeenteraad.

