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Projectvereniging Erfgoed Haspengouw - ontbinding en vereffening:
- goedkeuring financieel verslag 2015
- goedkeuring afsluiting vereffening en verlening van kwijting aan de secretaris van
de projectvereniging
- goedkeuring overdracht resterende financiële middelen aan de nieuwe
projectvereniging 2014-2020 Erfgoed Haspengouw.

De projectvereniging Erfgoed Haspengouw, het intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen
Bilzen, Borgloo, Gingelom, Heers, Hoeselt, Nieuwerkerken, Riemst, St-Truiden, Tongeren en
Voeren werd op 21 september 2010 opgericht. De vereniging sloot met de Vlaamse regering een
cultureel-erfgoedconvenant af voor de periode 2012-2014.
In 2013 werd aan elke deelnemende gemeente het engagement gevraagd om de semenwerking te
verlengen van 2015 tot 2020.
Omdat de stad Tongeren hier niet op inging werd door de raad van bestuur op 12 februari 2014
besloten een nieuwe projectvereniging ‘2014-2020 Erfgoed Haspengouw’ opgericht en werd een
nieuw cultureel-erfgoedconvenant met de Vlaamse regering voor de periode 2015-2020
afgesloten.
Op 10 december 2014 besloot de Raad van Bestuur dan de ontbinding en vereffening van de
projectvereniging Erfgoed Haspengouw voor te bereiden, hetgeen in de eerste jaarhelft van 2015
gebeurde. De werking van de projectvereniging werd op 30 juni 2015 boekhoudkundig
afgesloten. De resterende financiële middelen bedroegen € 37.918,77.
De Raad van Bestuur keurde op 8 juli 2015 de jaarrekening 2015 en de bedrijfsrevisorale
verklaring over de vereffeningsbalans 2015 goed.
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de jaarrekening 2015, aan de vraag tot afsluiting van
de vereffening en tot verlening van kwijting aan de secretaris van de projectvereniging en aan de
overdracht van de resterende financiële middelen aan de nieuwe projectvereniging 2014-2020
Erfgoed Haspengouw.
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Interlokale vereniging voor sociale Economie ‘Ecompas’:
- kennisgeving activiteitenverslag 2014
- goedkeuring afrekening 2014.

De besturen van Sint-Truiden, Gingelom, Nieuwerkerken en Heers werken sinds 2014 samen in
een interlokale vereniging voor de ondersteuning van de sociale economie, Ecompas.
De overeenkomst met statutaire draagkracht houdende de oprichting van een interlokale
vereniging inzake de regierol sociale economie tussen stad Sint-Truiden, Gingelom,
Nieuwerkerken en Heers, werd goedgekeurd door de gemeenteraden van elke partnergemeente.
Tijdens de vergadering van 25 juni 2015 keurden de leden van Ecompas het activiteitenverslag
en de afrekening 2014 goed. De totale uitgaven bedroegen € 1.432,50.
Zoals opgenomen in de interlokale overeenkomst sociale economie wordt de jaarlijkse
afrekening van Ecompas voorgelegd aan de gemeenteraden van alle partnergemeenten.
II.FINANCIEN
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OCMW - jaarrekening 2014

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening van het OCMW voor het dienstjaar 2014.
Eventuele opmerkingen van de raad dienen aan de provinciegouverneur overgemaakt te
worden. De rekening werd door de OCMW-raad goedgekeurd in vergadering van 24 juni
2015.
Samenvatting van de jaarrekening 2014 :
RESULTAAT OP KASBASIS
I.
Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
II.
Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)
V.
Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

2 655 585

2 829 265

2 829 425

341 282

293 350

293 350

258 803

2 914 388
3 248

82 058

2 911 323
6 650

33 253

2 862 678
6 650

344 530

300 000

300 000

0

0

0

0

0

0
0

0
0

600 085

375 408

326 603

771 482

546 805

445 641

171 397
0

771 482

Jaarrekening
AUTOFINANCIERINGSMARGE
258 803
Autofinancieringsmarge (I-II)
258 803
I. Financieel draagvlak (A-B)
2 914 388
A. Exploitatieontvangsten
2 655 585
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)
0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)
0
A. Netto-aflossingen van schulden
0
B. Nettokosten van schulden

171 397
0

546 805

119 038
0

445 641

Eindbudget Initieel budget
82 058

33 253

2 911 323

2 862 678

0

0

82 058

2 829 265
0
0

33 253

2 829 425
0
0

III.OPENBARE WERKEN
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Uitbreiding gemeentehuis: goedkeuring plannen, bestek en raming.

In zitting van 30 juni ll. werden de ontwerpplannen reeds aan de Raad voorgesteld.
Deze plannen werden inmiddels meer in detail uitgewerkt en werd, teneinde de openbare
aanbesteding te organiseren, een bestek (lastenboek) opgemaakt.
De uitbreiding behelst vooreerst het afbreken van de oude werkplaats en vervolgens het bouwen
van een nieuwbouw met integratie van de huidige keuken en berging achter de raadzaal, twee
vergaderzalen, sanitair, refter en een grote berging.
De kostprijs van deze uitbreiding wordt geraamd op € 369.508,95.
De Raad verleent goedkeuring opdat de werken spoedig aanbesteed kunnen worden.
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Gingelom - Collector Melsterbeek fase 3
- goedkeuren verrekening nr 1

De raad keurt de verrekening nr.1 van de werken voor de aanleg voor de collector Melsterbeek
fase 1 (te Mielen en Boekhout) ten bedrage van 6.207,84 € ten laste van de gemeente Gingelom
goed. Deze verrekening heeft betrekking op verschillende min- en meerwerken voor de
opdrachtgevende besturen aquafin, infrax en de gemeente Gingelom.
Voor Gingelom gaat het over:
- De aanleg van aangepaste busopstapplaatsen conform de voorschriften van De Lijn, die
bij aanbesteding niet in het dossier waren opgenomen.
Meerprijs voor 6 verhoogde opstapplaatsen, ter hoogte van de Truierstraat, Bronstraat en
Kerkstraat: +15.534,17 €
- Het plaatsen van een afvoergeul in de Daalstraat voor de opvang van hemelwater.
Meerprijs: +984,91 €
- De rioolrenovatie van het te behouden verbindingsriool tussen de Truierstraat en de
Logebeek is volledig ten laste van infrax.
Minwerk: -10.311,24 €
IV.PATRIMONIUM
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Afschaffing buurtweg 13 te Kortijs: voorlopige vaststelling van de wijziging van de
Atlas van de Buurtwegen

Naar aanleiding van de nieuwbouw van een biologisch leghennenbedrijf werd de aanvraag tot
afschaffing van de buurtweg nr 13 te Kortijs ontvangen.
De buurtweg bevindt zich op de kadastrale percelen 10de afdeling, sectie B, nummer 18h en 18g,
in het verlengde van de Driesstraat.
De aanvrager Bio-ei korbol bvba wenst ter plaatse een nieuw biologisch leghennenbedrijf op te
richten. Ter hoogte van de af te schaffen buurtweg worden de uitloopweiden voor de leghennen
voorzien. Deze uitloopweiden zijn noodzakelijk om in aanmerking te komen voor het label
'biologisch'. De uitloopweiden worden omgeven door een draadafsluiting en de nodige
groenaanplantingen. Doordat de uitloopweiden niet toegankelijk zijn voor publiek dient de
buurtweg afgeschaft te worden.
De afschaffing van buurtweg 13 heeft geen impact daar deze in praktijk reeds verdwenen is sinds
de ruilverkaveling van 1975, waarbij alle omliggende percelen in eigendom kwamen van de
familie Cans. Wellicht werd de buurtweg destijds over het hoofd gezien.
Het af te schaffen gedeelte van buurtweg 13 sluit ook niet aan op een andere buurtweg of
openbare weg. Een aansluiting is bovendien zeer moeilijk gezien de ligging van de E40,
nagenoeg aansluit op de buurtweg.

De gemeenteraad start de procedure op tot afschaffing van de buurtweg 13 voor wat betreft de
ligging ervan op de percelen 10de afdeling, sectie B, nummer 18h en 18g.
V.MOBILITEIT
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Ontwerpbesluit AWV inzake voetgangersoversteekplaatsen op de N80: goedkeuring

Wegen en Verkeer Limburg heeft ons een ontwerpbesluit laten geworden betreffende het
aanbrengen van twee nieuwe voetgangersoversteekplaatsen op de gewestweg N80 te Gingelom.
De oversteekplaatsen zullen aan het kilometerpunt 25.840 ter hoogte van het nieuwe postkantoor
Steenweg 112 en aan het kilometerpunt 26.133 ter hoogte van de bushalte aan de Aldi
aangebracht worden.
De Raad keurt dit ontwerpbesluit goed.

Moyaerts Charly
Voorzitter gemeenteraad

