BEKNOPTE TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD
6.10.2015

DAGORDE
I.
001

FINANCIEN.
Kerkfabriek Sint Petrus Boekhout: budgetwijziging 2015-1

Volgens de goedgekeurde jaarrekening 2014 bedraagt het investeringsoverschot € 134,41.
In de voorliggende budgetwijziging wordt dit bedrag gebruikt voor investeringsbeleggingen.
Gezien de budgetwijziging geen wijzigingen voor de gemeente inhouden neemt de gemeenteraad
akte van de budgetwijziging.

002

Kerkfabriek Sint-Joris Jeuk: budgetwijziging 2015-1

Volgens de goedgekeurde jaarrekening 2014 bedraagt het investeringstekort € 193,68.
In de voorliggende budgetwijziging wordt dit bedrag opgenomen als vervallen belegging.
Gezien de budgetwijziging geen wijzigingen voor de gemeente inhouden neemt de gemeenteraad
akte van de budgetwijziging.
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Kerkfabriek Sint-Saturninus Mielen: budgetwijziging 2015-1

Volgens de goedgekeurde jaarrekening 2014 bedraagt het investeringsoverschot € 163,05.
In de voorliggende budgetwijziging wordt dit bedrag gebruikt voor investeringsbeleggingen.
Gezien de budgetwijziging geen wijzigingen voor de gemeente inhouden neemt de gemeenteraad
akte van de budgetwijziging.

004

Kerkfabriek Sint-Martinus Montenaken: budgetwijziging 2015-01

Volgens de goedgekeurde jaarrekening 2014 bedraagt het investeringsoverschot € 12.433,80.
In de voorliggende budgetwijziging wordt dit bedrag aangewend voor investeringsbeleggingen.
Gezien de budgetwijziging geen wijzigingen voor de gemeente inhouden neemt de gemeenteraad
akte van de budgetwijziging.
Deze wijziging wordt tevens doorgevoerd in het aangepast meerjarenplan.
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Kerkfabriek Sint Martinus Montenaken: wijziging meerjarenplan 2015-2019

De budgetwijziging 2015-1 (zie hiervoor) en het budget 2016 (zie hierna) worden opgenomen in
de meerjarenplanning 2014-2019. Deze wijziging zorgt niet voor een verhoging van de
exploitatietoelage en wordt goedgekeurd.
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Kerkfabriek Sint-Petrus Boekhout: budget 2016

Het (aangepaste) budget voor het dienstjaar 2016 van de kerkfabriek Sint-Petrus te Boekhout
omvat :

budget 2016
Boekhout

ontvangsten
5.175,00

uitgaven
25.243,00

saldo
vorige
saldo jaren (K)
-20.068,00 2.544,79

gemeentelijke
exploitatie
toelage (M) overschot (N)
17.523,21
0,00

Enkel vervallen beleggingen worden opnieuw geïnvesteerd.
Daar dit budget en de gemeentelijke exploitatietoelage past in het goedgekeurde meerjarenplan
2014-2019 van deze kerkfabriek en het totaal van de exploitatietoelagen het in de gemeentelijke
meerjarenplanning voorziene budget van € 127.652,00 niet overschrijdt neemt de gemeenteraad
akte van dit budget.

007

Kerkfabriek Sint Petrus Borlo: budget 2016

Het budget voor het dienstjaar 2016 van de kerkfabriek Sint Petrus te Borlo omvat :

budget 2016
Borlo

ontvangsten
10.413,58

uitgaven
22.491,00

saldo
vorige
saldo jaren (K)
-12.077,42 3.372,95

gemeentelijke
exploitatie
toelage (M) overschot (N)
8.704,47
0,00

Enkel vervallen beleggingen worden opnieuw geïnvesteerd.
Daar dit budget en de gemeentelijke exploitatietoelage past in het goedgekeurde meerjarenplan
2014-2019 van deze kerkfabriek en het totaal van de exploitatietoelagen het in de gemeentelijke
meerjarenplanning voorziene budget van € 127.652,00 niet overschrijdt neemt de gemeenteraad
akte van dit budget.
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Kerkfabriek Sint Petrus Gingelom: budget 2016

Het budget voor het dienstjaar 2016 van de kerkfabriek Sint Petrus te Gingelom omvat :

budget 2016
Gingelom

ontvangsten
13.620,03

uitgaven
56.545,00

saldo
vorige
saldo jaren (K)
-42.924,97 12.139,74

gemeentelijke
exploitatie
toelage (M) overschot (N)
30.785,23
0,00

Er zijn geen investeringen voorzien in het budget.
Daar dit budget en de gemeentelijke exploitatietoelage past in het goedgekeurde meerjarenplan
2014-2019 van deze kerkfabriek en het totaal van de exploitatietoelagen het in de gemeentelijke

meerjarenplanning voorziene budget van € 127.652,00 niet overschrijdt neemt de gemeenteraad
akte van dit budget.

009

Kerkfabriek Sint-Joris Jeuk: budget 2016

Het (aangepaste) budget voor het dienstjaar 2016 van de kerkfabriek Sint-Joris te Jeuk omvat:

budget 2016
Jeuk

ontvangsten
17.962,00

uitgaven
50.198,00

saldo
vorige
saldo jaren (K)
-32.236,00 7.950,09

gemeentelijke
exploitatie
toelage (M) overschot (N)
24.285,91
0,00

Op vraag van de gemeente werd het oorspronkelijk ingediende budget met een fout in de
investeringen aangepast. Er worden geen investeringen voorzien.
Daar dit budget en de gemeentelijke exploitatietoelage past in het goedgekeurde meerjarenplan
2014-2019 van deze kerkfabriek en het totaal van de exploitatietoelagen het in de gemeentelijke
meerjarenplanning voorziene budget van € 127.652,00 niet overschrijdt neemt de gemeenteraad
akte van dit budget.

010

Kerkfabriek Sint Maria Magdalena Kortijs - budget 2016

Het budget voor het dienstjaar 2016 van de kerkfabriek Maria Magdalena te Kortijs omvat :

budget 2016
Kortijs

ontvangsten
4.280,00

uitgaven
11.597,48

saldo
vorige
saldo jaren (K)
-7.317,48 1.792,48

gemeentelijke
exploitatie
toelage (M) overschot (N)
5.525,00
0,00

Er worden geen investeringen voorzien

Daar dit budget en de gemeentelijke exploitatietoelage past in het goedgekeurde meerjarenplan
2014-2019 van deze kerkfabriek en het totaal van de exploitatietoelagen het in de gemeentelijke
meerjarenplanning voorziene budget van € 127.652,00 niet overschrijdt neemt de gemeenteraad
akte van dit budget.

011

Kerkfabriek Sint Saturninus Mielen - budget 2016

Het budget voor het dienstjaar 2016 van de kerkfabriek Sint Saturninus te Mielen omvat :

budget 2016
Mielen

ontvangsten
14.655,00

uitgaven
31.606,00

saldo
vorige
saldo jaren (K)
-16.951,00 2.683,52

gemeentelijke
exploitatie
toelage (M) overschot (N)
14.267,48
0,00

Enkel vervallen beleggingen worden opnieuw geïnvesteerd.
Daar dit budget en de gemeentelijke exploitatietoelage past in het goedgekeurde meerjarenplan
2014-2019 van deze kerkfabriek en het totaal van de exploitatietoelagen het in de gemeentelijke
meerjarenplanning voorziene budget van € 127.652,00 niet overschrijdt neemt de gemeenteraad
akte van dit budget.

012

Kerkfabriek Sint-Martinus Montenaken - budget 2016

Het budget voor het dienstjaar 2016 van de kerkfabriek Sin Martinus te Montenaken omvat :

budget 2016
Montenaken

ontvangsten
12.925,00

uitgaven
23.010,00

saldo
vorige
saldo jaren (K)
-10.085,00 4.698,03

gemeentelijke
exploitatie
toelage (M) overschot (N)
5.386,97
0,00

Enkel vervallen beleggingen worden opnieuw geïnvesteerd.
Daar dit budget en de gemeentelijke exploitatietoelage past in het goedgekeurde meerjarenplan
2014-2019 van deze kerkfabriek en het totaal van de exploitatietoelagen het in de gemeentelijke
meerjarenplanning voorziene budget van € 127.652,00 niet overschrijdt neemt de gemeenteraad
akte van dit budget.
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Kerkfabriek Sint-Sebastanius Niel - budget 2016

Het budget voor het dienstjaar 2016 van de kerkfabriek Sint-Sebastianus te Niel omvat :

budget 2016
Niel

ontvangsten
5.762,00

uitgaven
14.995,87

saldo
vorige
saldo jaren (K)
-9.233,87
-179,13

gemeentelijke
exploitatie
toelage (M) overschot (N)
9.413,00
0,00

Enkel vervallen beleggingen worden opnieuw geïnvesteerd.
Daar dit budget en de gemeentelijke exploitatietoelage past in het goedgekeurde meerjarenplan
2014-2019 van deze kerkfabriek en het totaal van de exploitatietoelagen het in de gemeentelijke
meerjarenplanning voorziene budget van € 127.652,00 niet overschrijdt neemt de gemeenteraad
akte van dit budget.
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Kerkfabriek Heilig Kruis Vorsen - budget 2016

Het budget voor het dienstjaar 2016 van de kerkfabriek Heilig Kruis te Vorsen omvat :

budget 2016
Vorsen

ontvangsten
8.089,00

uitgaven
16.754,00

saldo
vorige
saldo jaren (K)
-8.665,00 1.497,62

gemeentelijke
exploitatie
toelage (M) overschot (N)
7.167,38
0,00

Er zijn geen investeringen voorzien.
Daar dit budget en de gemeentelijke exploitatietoelage past in het goedgekeurde meerjarenplan
2014-2019 van deze kerkfabriek en het totaal van de exploitatietoelagen het in de gemeentelijke
meerjarenplanning voorziene budget van € 127.652,00 niet overschrijdt neemt de gemeenteraad
akte van dit budget.

015

Vaststellen van de budgetwijziging 2 - 2015

De tweede budgetwijziging van 2015 wordt gebruikt om enkele exploitatiebudgetten bij te sturen
en om bepaalde transactiekredieten van investeringen welke niet worden uitgevoerd in 2015 te
verschuiven naar 2016.
Tevens is het resultaat van de jaarrekening 2014 ingebracht.
Na wijziging zal het resultaat in het exploitatiebudget 2015 met € 108 470 verbeteren.
Het resultaat in het investeringsbudget verbetert met € 252 290.
De budgetwijziging 2 - 2015 past in het goedgekeurde meerjarenplan 2014 – 2019.
De gemeenteraad keurt de budgetwijziging goed.
II.
016

PERSONEEL.
Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel: aanpassing.

De Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel vermeldt onder hoofdstuk III. De
feestdagen, artikel 261, paragraaf 4 volgende:
§4. Wanneer de feestdagen vermeld in §1 samenvallen met een dag waarop het personeelslid,
krachtens de van toepassing zijnde arbeidsregeling, normaal reeds vrij was wordt à rato van
diens prestatiebreuk compensatieverlof verleend, die onder dezelfde voorwaarden als het
jaarlijks vakantieverlof kan worden genomen. Het college van burgemeester en schepenen
kan evenwel deze compensatiedagen vastleggen.
De in dit artikel bedoelde verloven worden gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.
Het managementteam, in vergadering van 9 april 2015, is van oordeel dat deze paragraaf de
voltijds werkende benadeelt tov de deeltijds werkenden.
Deze paragraaf werd destijds ingevoegd in het RPR maar wordt blijkens navraag in de
omliggende gemeenten nergens toegepast.
Het schepencollege stelt de gemeenteraad voor deze paragraaf in de RPR te schrappen.
De afgevaardigden van de vakorganisaties hebben deze aanpassing in vergadering van 19 mei ll.
aanvaard.
De gemeenteraad besluit voornoemde paragraaf uit de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel te schrappen.
III.
017

POLITIE.
Accentueren parkeerverbod op het kruispunt van de Kerkstraat met de Smidstraat
te Mielen.

Een aantal bewoners uit de Smidstraat en Kerkstraat in Mielen boven Aalst hebben de vraag
gesteld om een permanent parkeerverbod in te voeren aan het kruispunt Smidstraat - Kerkstraat
omdat er steeds meer wagens geparkeerd staan en dit een gevaarlijke situatie met zich
meebrengt.
Op 4 augustus werd het advies van de lokale politie hieromtrent ontvangen.
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken stelt voor om een onderbroken lijn
aan te brengen in de bocht op het kruispunt.
Volgens de wegcode mag er op 5 meter van het kruispunt en in de bocht niet geparkeerd worden.
Bijkomend invoeren van parkeerverbod is in principe overbodig.
Om de situatie te verduidelijken en geen onnodige borden bij te plaatsen, kan er een onderbroken
lijn aangebracht worden in de bocht.

Het aanbrengen van deze markeringen die de rijstroken aanduiden, zoals een onderbroken streep,
dient in een aanvullend reglement opgenomen te worden.
De gemeenteraad keurt het aanvullend reglement met het oog op het accentueren van het
parkeerverbod middels het aanbrengen van een onderbroken lijn in de bocht op het kruispunt
Kerkstraat - Smidstraat en de insteek in de Smidstraat goed.
IV.
018

BRANDWEER.
Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Zuid-West
Limburg voor het jaar 2016.

De Zoneraad voor de hulpverleningszone Zuid-West Limburg heeft op 7 september 2015 het
budget 2016 voor de zone vastgelegd op € 14.662.247:

2016
gemeente
Hasselt
Heusden-Zolder
Sint-Truiden
Tongeren
Beringen
Alken
Diepenbeek
Herk-de-Stad
Kortessem
Wellen
Zonhoven
Lummen
Tessenderlo
Gingelom
Heers
Nieuwerkerken
Borgloon
Herstappe
Halen
TOTALEN

verdeelsleutel goeverneur gemeentelijke dotatie
25,1%
3.682.642,3
8,0%
1.171.060,0
10,6%
1.552.717,4
7,7%
1.129.030,9
9,2%
1.346.583,2
3,2%
467.383,9
4,7%
686.682,5
3,1%
451.511,7
1,9%
281.435,0
1,8%
267.368,4
5,5%
807.204,4
3,7%
537.707,8
6,6%
968.127,5
1,6%
237.786,6
1,4%
208.444,8
1,5%
218.848,4
2,5%
360.178,8
0,0%
2.932,4
1,9%
284.601,4
100

14.662.247

Overeenkomstig de door de Gouverneur op 15 december 2014 vastgelegde verdeelsleutel dient
onze gemeente voor € 237.786,6 bij te dragen in de kosten van de hulpverleningszone Zuid-West
Limburg.
Gelet op de wet van 15 mei 2007 dienen de gemeenteraden van de gemeenten behorende tot een
zone deze gemeentelijke dotatie uiterlijk 1 november goed te keuren.
De gemeenteraad keurt de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Zuid-West Limburg
voor het jaar 2016 goed.
V.
019

ALGEMEEN BESTUUR.
Toekenning titel van ereburger aan Eddy Baldewijns, ere-burgemeester, gewezen
Vlaams minister, gewezen voorzitter van de Vlaamse raad en gewezen
Volksvertegenwoordiger.

De Raad kent de titel van ereburger toe aan ereburgemeester Eddy Baldewijns.
Beze beslissing wordt gemotiveerd door zijn uitzonderlijke verdiensten in de uitbouw van onze
gemeente als gewezen burgemeester, gewezen Vlaams Minister, gewezen Voorzitter van het
Vlaams parlement en gewezen Volksvertegenwoordiger. In alle hoedanigheden heeft Eddy

Baldewijns steeds de belangen van onze gemeente verdedigd en meerdere projecten mogelijk
gemaakt. Door zijn grote bekendheid heeft hij de naam van onze gemeente uitgedragen.

MOYAERTS Charly
voorzitter

