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DAGORDE
I.
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ALGEMEEN BESTUUR
Intergemeentelijk samenwerkingsverband Limburg.net:
- aanpassing statuten
- aanduiding en mandatering van de afgevaardigden in de algemene en bijzondere
algemene vergadering van 24 juni 2015.

In vorige zitting werd reeds goedkeuring verleend aan de voorgestelde aanpassing van de
statuten van Limburg.net, werd de dagorde voor de bijzondere algemene vergadering van 24
juni ek. goedgekeurd en werden de afgevaardigden gemandateerd.
Bij schrijven van 30 april 2015 met referte FA_AM_150430_395 deelt Limburg.net nu de
volgende agenda van de gewone algemene vergadering mee die doorgaat op dezelfde dag en
plaats en een aanvang neemt om 18u:
1. Welkom door de voorzitter
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering
3. Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten)
4. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
5. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
6. Jaarrekening 2014 (art. 65 DIS; art. 13, 40 en 45 statuten)
7. Uitkering van de beschikbare reserves onder de vorm van een dividend aan de
aandeelhouders A onder de opschortende voorwaarde dat het dividend opvolgend op de
bijzondere algemene vergadering door de gemeente ingebracht wordt als kapitaal
8. Activiteitenverslag 2014
9. Kwijting aan de bestuurders (art. 65 DIS, art. 40 statuten)
10. Kwijting aan de commissaris (art. 65 DIS, art. 40 statuten)
11. Ontslag en benoeming van bestuurders
12. Varia
De agenda van de bijzondere algemene vergadering met aanvangsuur 19u luidt als volgt:
1) Welkom door de voorzitter
2) Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten)
3) Statutenwijziging
In een aanvullend schrijven verschaft Limburg.net toelichting over de uitkering van de reserves
als dividend onder de opschortende voorwaarde dat alle gemeentelijke deelnemers in
Limburg.net met AANDELEN A (dit zijn aandelen die behoren aan de deelnemers-gemeenten
die lid zijn van de vereniging) aan wie de reserves als dividend worden uitgekeerd, hun

dividendvordering inbrengen in Limburg.net onder de vorm van kapitaal tegen vergoeding in
aandelen en dit uiterlijk in een periode van vier maanden na de algemene vergadering (de
volstorting moet gebeurd zijn op 23 oktober 2015).
Limburg.net vraagt nu dat de gemeenten in één besluit de dagorde voor de beide vergaderingen
goedkeurt, het ontwerp van statutenwijziging goedkeurt wat reeds in vorige zitting gebeurde,
maar uitdrukkelijk ook goedkeuring geeft aan de kapitaalverhoging van € 74.070 naar €
246.900, middels de inbreng van het uitgekeerde dividend.
De Raad gaat akkoord met de agenda’s, bevestigt het eerder akkoord over het voorstel van
statutenwijziging en gaat akkoord met de voorgestelde kapitaalsverhoging.
De gemeenteraad dient tenslotte overeenkomstig de statutaire bepalingen één vertegenwoordiger
aan te duiden in de algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband. De
Raad duidt schepen Patrick Lismont aan als effectieve volmachtdrager en als plaatsvervangende
volmachtdrager Maleux Ann, raadslid en verleent hen het mandaat om op de bijzondere en op
de algemene vergadering van 24 juni 2015 te handelen en te beslissen conform de beslissingen
van deze gemeenteraad.
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Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Regies: Statutaire Algemene
Vergadering van 18 juni 2015.

Op de agenda van de Statutaire Algemene Vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Goedkeuring van het bestuurlijk verslag over het jaar 2014, voorgelegd door de Raad
van Bestuur.
2. Verslag van college van commissarissen.
3. Verslag van de commissaris-Revisor.
4. Goedkeuring van de balans en de resultatenrekening over 2014
5. Goedkeuring van de begroting en de bijdragen voor 2015.
6. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de leden van het College van
commissarissen voor het jaar 2014
7. Statutaire benoemingen.
8. Uittreding en toetreding van vennoten
.
De raad spreekt zich uit over deze punten, bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke
afgevaardigde dient in te nemen en duidt schepen Jan Wicheler aan als volmachtdrager en
schepen Annick Princen als plaatsvervangend volmachtdrager.
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Intergemeentelijk samenwerkingsverband Cipal: algemene vergadering van 12 juni
2015.

De dagorde van voornoemde algemene vergadering vermeldt volgende punten:
1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers.
2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige
jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2014, afgesloten op 31 december 2014.

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over boekjaar 2014,
afgesloten op 31 december 2014.
4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de
geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2014, afgesloten op 31
december 2014.
5. Goedkeuring van de geconsolideerde rekening van CIPAL over het boekjaar 2014,
afgesloten op 31 december 2014.
6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2014.
7. Vervanging bestuurder
8. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité.
9. Rondvraag.
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 raadslid Geert Moyaers aan als volmachtdrager en
schepen Gilbert Medart als plaatsvervangend volmachtdrager.

004

Intergemeentelijk samenwerkingsverband IGL: gewone algemene vergadering van
19 juni 2015.

De dagorde van de algemene vergadering vermeldt volgende punten:
1. Toelichting van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014
2. Toelichting van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2014
3. De balans 2014 en de resultatenrekening 2014, en de vaststelling van het saldo: goedkeuring
(stemming)
4. Kwijting aan de bestuurders: goedkeuring (stemming)
5. Kwijting aan de commissaris-revisor: goedkeuring (stemming)
6. De definitieve verkiezing van een bestuurder A (deelnemers-gemeenten) en een bestuurder
B (Provincie Limburg) (stemming)
7. Voorstel tot wijziging van het presentiegeld voor de Voorzitter: goedkeuring (stemming)
8. Vaststelling van de werkingstoelage voor de deelnemers-gemeenten (aandelen A) voor het
boekjaar 2015: goedkeuring (stemming)
De raad spreekt zich uit te over deze punten, bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke
afgevaardigde dient in te nemen en duidt raadslid Anne Maleux aan als volmachtdrager en
raadslid Ingrid Scheepers als plaatsvervangend volmachtdrager.

II.
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ONDERGESCHIKTE BESTUREN.

Kerkfabriek Sint Petrus Boekhout: jaarrekening 2014

De jaarrekening 2014 van de Kerkfabriek Sint Petrus Boekhout wordt gunstig geadviseerd,
evenwel rekening houdend met onderstaande opmerkingen
De rekening sluit met :
- Exploitatie :
€ 4.931,72

-

Investeringen :

€ 134,41

Opmerkingen
• De exploitatieontvangsten liggen hoger dan gebudgetteerd, dit voornamelijk door huur,
pachten, gebruiksvergoedingen.
• De interne kredietaanpassingen werden door de kerkraad goedgekeurd op 25/02/2015.
• Het bewijsstuk van de kas ter waarde van € 1.500,00 werd na opvraging ontvangen.
• Er werden geen bewijsstukken voor de patrimoniumrekening toegevoegd.
• De staat van vermogen dient opgemaakt te worden op basis van de inventaris. De inventaris
bevat eveneens de bezittingen, rechten en plichten per hoofdfunctie. Aanschaffingen vanaf
1/1/2007 dienen bovendien gewaardeerd te worden. Dus ook o.a. de financiering en het
bezit van gronden maken integraal deel uit van de inventaris en indien gewaardeerd ook van
de staat van vermogen.
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Kerkfabriek Sint Petrus Borlo: jaarrekening 2014

De jaarrekening 2014 van de Kerkfabriek Sint Petrus Borlo wordt gunstig geadviseerd, evenwel
rekening houdend met onderstaande opmerkingen
De rekening sluit met :
- Exploitatie :
€ 5.856,28
- Investeringen : € 4.002,03
Opmerkingen
• De exploitatieontvangsten liggen lichtjes hoger dan gebudgetteerd ten gevolge van hogere
netto-intresten investeringsbeleggingen (+ € 172,77).
• De exploitatieuitgaven liggen € 3.157,55 lager dan gebudgetteerd, voornamelijk door lagere
uitgaven aan het hoofdgebouw (nutsvoorzieningen, onderhoud).
• De interne kredietaanpassing werd door de kerkraad goedgekeurd op 28/11/2014.
• In het dossier werd geen kastoestand toegevoegd, deze werd opgevraagd in religiosoft. De
bewijsstukken werden wel opgenomen in het dossier.
• Het agentschap van Binnenlands Bestuur heeft de jaarrekening van 2013 aangepast met
name de staat van vermogen m.b.t. de geldbeleggingen.
• In de staat van vermogen 2014 wordt het effectendossier opgenomen inclusief de intresten.
Er zijn geen bewijsstukken van rekeningen van de stichtingen.
• De staat van vermogen dient opgemaakt te worden op basis van de inventaris. De Inventaris
bevat eveneens de bezittingen, rechten en plichten per hoofdfunctie. Aanschaffingen vanaf
1/1/2007 dienen bovendien gewaardeerd te worden. Dus ook o.a. het bezit van gronden
maken integraal deel uit van de inventaris en indien gewaardeerd ook van de staat van
vermogen.
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Kerkfabriek Sint-Trudo Buvingen: jaarrekening 2014

De rekening sluit met :
- Exploitatie :
€ 8.119,03
- Investeringen : € 52.610,08
Opmerkingen
• Budgetwijziging 25/11/2014 goedgekeurd door gemeenteraad 16/12/2014.
• Er werd een verkoop van grond gerealiseerd voor een bedrag van € 90.250,00.

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Investeringen: grote herstellingen aan hoofdgebouw – geen investeringsfiche
In de exploitatieontvangsten werd een bedrag van € 3.215,00 extra geboekt voor gebouwen
van erediensten. Dit bedrag is een voorschot van een privé-persoon voor de betaling van de
inleiding van de gasinstallatie door Infrax. Dit bedrag werd later terug betaald aan de privépersoon maar via de investeringsuitgaven.
De exploitatieontvangsten liggen bijgevolg hoger dan gebudgetteerd ook door €981,71 extra
inkomsten huur, pachten, gebruiksovereenkomsten.
De exploitatietoelage werd geboekt onder investeringen.
De totale exploitatieuitgaven liggen € 7.991,41 lager dan gebudgetteerd. Lagere kosten o.a.
omwille van lagere vergoedingen aan vrijwilligers en lagere aflossingen leningen. De
uitgaven voor het hoofdgebouw (kosten aan vrijwilligers voor schoonmaak inbegrepen) en
de onroerende voorheffing overschrijden nog het budget.
De kastoestand van rekening Dexia BE45 0910 1251 9089 ten bedrage van € 12,17 komt
niet overeen met het bewijsstuk van € 12,20.
Uit religiosoft blijkt dat niet de laatste kastoestand en jaarrekening werd ingediend.
Handmatige inventaris, niet via religiosoft.
De stichtingen ten bedrage van € 74.167,23 werden niet opgenomen in de staat van
vermogen.
De patrimoniumrekeningen bevatten eveneens de intrest die in principe geboekt moet
worden in de exploitatie
Fortis 1 047-0031149-92 €889,19 = 885,21 kapitaal + 3.98 intrest
Fortis 2 047-0031151-94 €288,31 = kapitaal + intrest (bewijsstuk van 2015 – niet 2014)

De jaarrekening 2014 van de Kerkfabriek Sint-Trudo Buvingen wordt ongunstig geadviseerd
omwille van voorgaande opmerkingen en vooral omdat:
- niet de laatste toestand van de jaarrekening ingediend werd,
- een verkeerde boeking gebeurde bij de terugstorting van voorgeschoten gelden door een
privé-persoon
- de exploitatietoelage verkeerdelijk onder investeringen geboekt werd
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Kerkfabriek Sint Petrus Gingelom: jaarrekening 2014

De jaarrekening 2014 van de Kerkfabriek Sint Petrus Gingelom wordt gunstig geadviseerd,
evenwel rekening houdend met onderstaande opmerkingen
De rekening sluit met :
- Exploitatie :
€ 69.560,34
- Investeringen : € -51.142,58
Opmerkingen
• De bewijsstukken van de kastoestand zijn niet van 31/12/2014.
• De exploitatieontvangsten liggen ietsje hoger dan gebudgetteerd.
• De exploitatieuitgaven liggen € 11.768,61 lager dan gebudgetteerd door lagere kosten aan
het hoofdgebouw en geen uitgaven voor andere gebouwen.
• De kosten voor het onderhoud van het privaat patrimonium overschrijden het budget met €
773,96.
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Kerkfabriek Sint Joris Jeuk: jaarrekening 2014

De jaarrekening 2014 van de Kerkfabriek Sint Joris Jeuk wordt gunstig geadviseerd, evenwel
rekening houdend met onderstaande opmerkingen
De rekening sluit met :

-

Exploitatie :
€ 17.037,27
Investeringen : € -193,68

Opmerkingen
• Jaarrekening 2014 vertoont een investeringstekort van € 193,68
• De exploitatieontvangsten liggen hoger dan gebudgetteerd door o.a. een creditnota privaat
patrimonium ter waarde van € 1.536,32 – teveel betaald erfenis.
• De interne kredietaanpassing werd goedgekeurd door de kerkraad van 9/1/2015.
• De exploitatieuitgaven liggen € 6.369,44 lager dan gebudgetteerd door o.a. lagere kosten
nutsvoorzieningen en administratiekosten.
• Onvoorziene kosten onroerende voorheffing en lasten van stichtingen ten gevolge van
erfenis
• De intresten van de vervallen belegging € 54,32 moeten geboekt op MAR 133.
• Het agentschap van Binnenlands Bestuur heeft de jaarrekening van 2013 goedgekeurd mits
aanpassingen aan de geldbeleggingen – toevoeging van het effectendossier ter waarde van €
2858,00.
In de staat van vermogen 2014 is het effectendossier opgenomen inclusief € 92,99 intresten.
• De staat van vermogen dient opgemaakt te worden op basis van de inventaris. De inventaris
bevat eveneens de bezittingen, rechten en plichten per hoofdfunctie. Aanschaffingen vanaf
1/1/2007 dienen bovendien gewaardeerd te worden. Ook o.a. de financiering maakt
integraal deel uit van de inventaris en van de staat van vermogen.
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Kerkfabriek Sint Maria Magdalena Kortijs: jaarrekening 2014

De jaarrekening 2014 van de Kerkfabriek Sint Maria Magdalena Kortijs wordt gunstig
geadviseerd, evenwel rekening houdend met onderstaande opmerkingen
De rekening sluit met :
- Exploitatie :
€ 1.689,06
- Investeringen : € 4.752,25
Opmerkingen
• De interne kredietaanpassing is door de kerkraad goedgekeurd op 24/01/2015.
De verkopen voorzien in het budget werden niet uitgevoerd.
• Zowel de exploitatieontvangsten als exploitatie-uitgaven liggen lager dan gebudgetteerd.
Voornamelijk de onderhoudsuitgaven van het hoofdgebouw liggen lager dan voorzien.
• Niet alle bewijsstukken van de kastoestand zijn gedateerd op 31/12/2014.
011

Kerkfabriek Sint Saturninus Mielen: jaarrekening 2014

De jaarrekening 2014 van de Kerkfabriek Sint Saturninus Mielen wordt gunstig geadviseerd,
evenwel rekening houdend met onderstaande opmerkingen
De rekening sluit met :
- Exploitatie :
€ 1.119,44
- Investeringen :
€ 163,05
Opmerkingen
• De exploitatieontvangsten liggen hoger dan gebudgetteerd.
• De interne kredietaanpassing werd door de kerkraad goedgekeurd op 17/02/2015.
• De exploitatieuitgaven liggen lager dan voorzien door o.a. vergoeding aan vrijwilligers,
verzekering.

•
•
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Niet alle bewijsstukken van de kastoestand werden toegevoegd.
De staat van vermogen dient opgemaakt te worden op basis van de inventaris. De inventaris
bevat eveneens de bezittingen, rechten en plichten per hoofdfunctie. Aanschaffingen vanaf
1/1/2007 dienen bovendien gewaardeerd te worden. Ook o.a. de financiering maakt
integraal deel uit van de inventaris en van de staat van vermogen.
Kerkfabriek Sint Martinus Montenaken: jaarrekening 2014

De jaarrekening 2014 van de Kerkfabriek Sint Martinus Montenaken wordt gunstig geadviseerd,
evenwel rekening houdend met onderstaande opmerkingen
De rekening sluit met :
- Exploitatie :
€ 10.372,04
- Investeringen : € 12.433,80
Opmerkingen
• Bij de exploitatieontvangsten is een stijging tov het budget door
- nieuw waarderingscoëfficient voor de landbouwgronden voor huur pachten
- onvoorziene openbare aanbesteding van de jachtrechten
• De exploitatieuitgaven liggen lager dan gebudgetteerd oa. lagere kosten nutsvoorzieningen
hoofdgebouw.
• Alle netto-intresten werden geboekt op MAR 121, geen op MAR 133.
• De staat van vermogen dient opgemaakt te worden op basis van de inventaris. De inventaris
bevat eveneens de bezittingen, rechten en plichten per hoofdfunctie. Ook de financiering
maakt integraal deel uit van de inventaris en van de staat van vermogen.
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Kerkfabriek Sint Sebastianus Niel: jaarrekening 2014

De jaarrekening 2014 van de Kerkfabriek Sint Sebastianus Niel wordt gunstig geadviseerd,
evenwel rekening houdend met onderstaande opmerkingen
De rekening sluit met :
- Exploitatie :
€ 433,93
- Investeringen :
€ 0,00
Opmerkingen
• De exploitatieontvangsten liggen € 179,77 lager dan gebudgetteerd.
• De exploitatieuitgaven liggen binnen het budget.
• De interne kredietaanpassing werd door de kerkraad goedgekeurd op 30/12/2014.
Sommige posten overschrijden nog het budget.
• De bewijsstukken voor de kastoestand zijn niet op 31/12/2014.
• Geen bewijsstuk effectendossier Dexia.
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Kerkfabriek Heilig Kruis Vorsen: jaarrekening 2014

De jaarrekening 2014 van de Kerkfabriek Heilig Kruis Vorsen wordt gunstig geadviseerd,
evenwel rekening houdend met onderstaande opmerkingen
De rekening sluit met :
- Exploitatie :
€ 16.427,64

-

Investeringen : € 115.042,56

Opmerkingen
• Niet alle bewijsstukken van de kastoestand werden toegevoegd.
• Zowel exploitatie ontvangsten als uitgaven liggen lager dan voorzien
• De interne kredietaanpassing werd door de kerkraad goedgekeurd op 25/02/2015.
• Er werden elektriciteitswerken uitgevoerd aan het hoofdgebouw voor een bedrag van €
17.033,17 en dakwerken voor een bedrag van € 235,95.

III.
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FINANCIEN.

Vaststellen van de budgetwijziging 1 - 2015

De eerste budgetwijziging van 2015 wordt enkel gebruikt om enkele aanpassingen in de
investeringsenveloppen door te voeren. Er worden geen wijzigingen uitgevoerd in het
exploitatiebudget.
Enerzijds zijn er technische aanpassingen nodig om enkele fouten uit het budget recht te zetten
en anderzijds om enkele toevoegingen aan de investeringsenveloppen uit te voeren. Het saldo
van het investeringsbudget stijgt met 25.963 €.
De voornaamste wijzigingen worden hieronder kort uiteengezet:
1. De integratie van het OCMW in de gemeente en de bijhorende werken (nieuwbouw en
renovatie) :
In het budget 2015 werden deze werken mee opgenomen in de investeringsenveloppe
GIE007. Er was in 2015 en 2016 resp. een transactiekrediet voorzien van 110.000 € en
150.000 € voor de integratie van het OCMW in de gemeente. Dit krediet stond echter op de
verkeerde rubriek “Studies en plannen” in plaats van de rubriek “Terrein en gebouwen”.
Huidige budgetwijziging zet dit recht.
Na bijkomend onderzoek rond de renovatiewerken en de raming van het nieuwbouw-project
dient resp. 83.500 en 60.500 € in 2015 en 2016 bijkomend voorzien te worden. Hierdoor is
het totale transactiekrediet voor de integratie van het OCMW in de gemeente in 2015
geraamd op 193.500 € en 210.500 € in 2016.
Door de afbraak van de voormalige hangaar van de technische dienst dient er bijkomende
opslagruimte te worden voorzien in het nieuwe gebouw van de technische dienst aan de
Ambachtsweg. Hiervoor wordt een bijkomend krediet van 19.000 € voorzien.
2. De gemeente ontving in december 2014 de eindafrekening in het restauratiedossier van het
kasteel Hasselbroeck (dakwerken). Het te betalen saldo van 6.470,33 is niet voorzien in het
budget 2015.
3. De niet-opgebruikte investeringsuitgaven in 2014 moesten wettelijk begin 2015
overgedragen worden naar het budget 2015. Door de overdracht van het gemeentelijk
onderwijs naar het GO! kunnen deze kredieten volledig worden geschrapt in de wijziging.
Het gewijzigde budget 2015 past in het goedgekeurde meerjarenplan 2014 – 2019

Overzicht van de wijziging van transactiekredieten voor het investeringsbudget:
Uitgaven

Ontvangsten

Vorig
Krediet
Alg fin.
Alg.Best.
Ond
Wo & L
Infr.
Vrije Tijd
Totalen

0
214.200
244.000
446.000
487.526
4.500
1.396.226

Overdracht Budgetvan vorig wijziging
boekjaar
35.125
298.493
90.000
420.110
3.120
846.849

Nieuw
krediet

0 290.000
29.000
278.325 35.000
-18.272
524.221
0
25.678
561.678 20.000
-2.868
904.768 310.000
6.475
14.095
0
40.013 2.283.088 655.000

Het gewijzigde liquiditeitenbudget:

RESULTAAT OP KASBASIS
I.

Exploitatiebudget (B-A)

Vorig
bedrag/krediet
772.373

Overdracht Budgetvan vorig wijziging
boekjaar
149.577
0
12.250
0
3.000
-3.000
0
0
7.076 17.050
0
0
171.903 14.050
Wijziging

Nieuw Nieuw saldo
krediet
439.577
47.250
0
20.000
334.126
0
840.953

439.577
-231.075
-524.221
-541.678
-570.643
-14.095
-1.442.135

0

Nieuw
bedrag/krediet
772.373

A. Uitgaven

8.204.180

0

8.204.180

1.a.
1.b.
1.c.
2.

4.796.689
0
0
4.179.864

0
0
0
0

4.796.689
0
0
4.179.864

B. Ontvangsten

II.

Vorig
Krediet

Belastingen en boetes
Algemene werkingsbijdrage van andere
lokale overheden
Tussenkomst
door derden in het tekort
van
het
boekjaar
Overige

Investeringsbudget (B-A)

8.976.553

0

8.976.553

-1.416.172

-25.963

-1.442.135

A. Uitgaven

2.243.075

40.013

2.283.088

III. Andere (B-A)

-320.877

0

-320.877

A. Uitgaven

1.006.734

0

1.006.734

638.000
47.857
47.857
0
0
-964.676

0
0
0
0
0
-25.963

638.000
47.857
47.857
0
0
-990.639

B. Ontvangsten

1.

Aflossing financiële schulden
a.Periodieke aflossingen
b.Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
B. Ontvangsten
1.
2.

Op te nemen leningen en leasings
Terugvordering van aflossing van
financiële schulden
a.Periodieke
terugvorderingen
b.Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)
V.

Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig
boekjaar
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

826.903

918.734
918.734
0
88.000
0
685.857

0
0
0
0
0
0

840.953

918.734
918.734
0
88.000
0
685.857

1.156.531

1.400.317

2.556.848

191.855

1.374.354

1.566.209

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen

0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

14.050

191.855

Deze budgetwijziging wordt door de Rad goedgekeurd.

0
1.374.354

0
1.566.209

016

Aangaan van nieuwe leningen voor budget 2015: vaststellen voorwaarden en wijze
van gunning.

Er dient prijs gevraagd te worden voor het aangaan van leningen voor het budget 2015.
De gemeenteraad beslist deze overheidsopdracht volgens een open offerteaanvraag te voeren
rekening houdend met de volgende gunningscriteria:
Nr. Beschrijving
1 Prijs :
Rentevoet van de lening
Uittredingsvergoeding
2 Financiële bijstand en ondersteuning:
financiële bijstand
informatorische ondersteuning
Totaal gewicht gunningscriteria:

Gewicht
90
85
5
10
6
4
100

Deze opdracht omvat 1 perceel, samengesteld als volgt:
• Leningen op 20 jaar, voor een bedrag van: € 550.000
• Leningen op 20 jaar voor de kerkfabrieken, voor een bedrag van: € 88.000
Het totaal te financieren bedrag voor 2015 bedraagt dus: € 638.000

IV.
017

MOBILITEIT.
Aanvraag tot goedkeuring van het ontwerpbesluit inzake
voetgangersoversteekplaatsen

Wegen en Verkeer Limburg heeft ons een ontwerpbesluit laten geworden betreffende een
oversteekplaats op de gewestweg N755 te Homsemstraat - Borlo ter hoogte van de nieuwe
sociale appartementen en de achterliggende kleuterschool.
De oversteekplaats werd enkele meters verplaatst zodat deze goed aansluit op de oversteekplaats
voor de schoolgaande kinderen.
Dit besluit is een regularisatie van een bestaande situatie.
De Raad keurt dit ontwerpbesluit goed.

V.
018

BURGERZAKEN.
Reglement betreffende het onderzoek naar de werkelijke hoofdverblijfplaats van
personen op het grondgebied van de gemeente Gingelom.

Om het onderzoek naar de werkelijke hoofdverblijfplaats van personen op het grondgebied van
de gemeente Gingelom in samenwerking met de lokale politie Sint-Truiden-GingelomNieuwerkerken vast te leggen en te uniformiseren binnen de politiezone, dient een nieuw
reglement te worden goedgekeurd.
Daar de stad Sint-Truiden het reglement niet behandelde in de raadszitting van 25 mei en de
behandeling derhalve uitstelde wordt dit punt afgevoerd.

VI.
019

OVERHEIDSOPDRACHTEN.
Levering en plaatsing werkplatform voor de gemeentelijke werkplaats: vaststellen
voorwaarden en wijze van gunning.

In het kader van de geplande integratie van het OCMW en de omvorming van het gemeentehuis
tot gemeentelijk administratief centrum zal de oude werkplaats gelegen naast het gemeentehuis
verdwijnen. Bijgevolg zullen een aantal materialen die tot heden gestapeld werden in de oude
werkplaats, worden overgebracht naar de nieuwe werkplaats op de industriezone.
Hiervoor dient bijkomende magazijnruimte voorzien te worden in de nieuwe gemeentelijke
werkplaats. Dit kan door de plaatsing van een laadplatform van circa 20m bij 6m in de stalplaats
voor de voertuigen.
De gemeenteraad keurt de lastvoorwaarden voor het leveren en plaatsen van een werkplatform
goed en verleent toelating tot het voeren van de onderhandelingsprocedure . Deze investering
wordt geraamd op circa 19.000 €. Het nodige krediet wordt voorzien middels de in huidige
zitting voorgestelde budgetwijziging.

Overeenkomstig het artikel 22 van het Gemeentedecreet werden volgende dagordepunten
op verzoek van raadslid Schiepers Kristof aan de dagorde toegevoegd:
020

Markeren van parkeerplaatsen op de Houtstraat

Ten einde tot een veilige situatie te komen in de Houtstraat voor en na schooluren, stellen wij
voor om in de omving van de Houtstraat parkeerplaatsen vast te markeren. Hierdoor ontstaan er
ook uitwijkstroken, zodat het verkeer en de bussen niet meer komen vast te staan.
Graag leggen we dit punt voor ter stemming om dit door te voeren.
021

Voorstel tot aanleg van een nieuw fietspad

Graag willen we het oude bestaande pad tussen de school en de woonwijk het
Groenhof omvormen tot een fietspad zodat de missing link op een veilige manier
terug kan worden ingevuld. (Zie onderstaand luchtbeeld)
Beginnend aan huisnr 32.
Graag leggen wij dit punt voor ter stemming

022

Voorstel tot oprichting van Buurt Informatie Netwerken in Gingelom

Naar aanleiding van recente inbraken en de presentatie van de commissaris vorige
gemeenteraad, is het aantal inbraken in Gingelom gestegen. Zoals aangegeven is de
medewerking bij preventie en opheldering van de inwoners van Gingelom belangrijk om het
aantal inbraken terug te dringen.
Als Open Vld fractie vinden wij het positief dat er, zoals door onze fractie een jaar geleden
gevraagd, werk gemaakt wordt van ANPR camera’s.
Maar we willen nog een stap verder gaan. Namelijk het oprichten van Buurt Informatie
Netwerken.
Een Buurt Informatie Netwerk is een samenwerking tussen burgers en politie, met als doel
informatie met elkaar de delen in verband met verdachte bewegingen in de buurt.
Wat zijn de voordelen van een BIN? (bron: website van de federale politie)
Een goede werking van een BIN in je buurt:
-verhoogt je veiligheidsgevoel
-versterkt de sociale cohesie in de wijk
-verhoogt ieders bewustzijn rond criminaliteitspreventie
-voorkomt criminaliteit
-maakt informatie uitwisseling mogelijk tussen buurtbewoners en de politie.
Alle verdere info: http://www.lokalepolitie.be/5418/bin.html#BIN4
Graag leggen wij volgend punt voor ter stemming:
Wij vragen het engagement van onze Gingelomse vertegenwoordiging in de politiezone om er
alles aan doen om op zijn minst met één proefproject te starten van 1 BIN en bij positieve
evaluatie dit verder uitrollen over de hele gemeente.

Moyaerts Charly
Voorzitter gemeenteraad

