BEKNOPTE TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD
DD. 27 JANUARI 2009

I.
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ONDERGESCHIKTE BESTUREN
Kennisname ontslag OCMW-raadslid Keimes Eric.

De Raad neemt kennis van het schrijven (e-mail), gedateerd 1 januari 2009, van de Heer Keimes Eric,
OCMW-raadslid, waarbij deze zijn ontslag aanbiedt als OCMW-raadslid met ingang van 1 januari
2009.
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Kerkfabriek Sint - Pieter Gingelom :
- budget 2009

In uitvoering van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten werd er tussen het schepencollege en het Centraal Kerkbestuur op 19 juni 2007
afgesproken dat er voor het dienstjaar 2009 een gemeentelijke exploitatietoelage aan de 10
kerkfabrieken zou worden toegekend van maximum € 139.141,00.
Voor het vastleggen van dit bedrag werd rekening gehouden met een stijging van 2% van de
gemeentelijke bijdrage voor de werking en met de werkelijke cijfers van de leninglasten.
Uit de samenvattende tabel van de budgetten blijkt, na verbetering van de K-waarden (saldo vorige
jaren) blijkt dat de gevraagde exploitatietoelage € 126.424,49 bedraagt.
Het budget voor het dienstjaar 2009 van de kerkfabriek Sint - Pieter te Gingelom omvat na verbetering
van de K-waarde (saldo vorige jaren), zijnde € 7.064,43 ipv. 8.618,37 :
Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

20.392,78

12.300,70

- 8.092,08

Saldo vorige
jaren
7.064,43

Gemeentelijke
toelage 2009
€ 4.548,55

Als investering werden renovatiewerken aan de dekenij voorzien waarvoor een doorgeeflening van
111.000€ werd ingeschreven.
De gemeenteraad keurt dit budget goed.
003

Kerkfabriek Sint - Petrus Boekhout :
- budget 2009

Het budget voor het dienstjaar 2009 van de kerkfabriek Sint – Petrus te Boekhout omvat:
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Saldo vorige
Gemeentelijke
jaren
toelage 2009
13.260
5.074,75
- 8.185,25
17.146,71
€0
Er zijn geen investeringen voorzien.
Gezien de toelichting bij het budget van de kerkfabriek Gingelom keurt de gemeenteraad dan ook dit
budget goed.
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Kerkfabriek Sint - Pieter Borlo :
- budget 2009

Het budget voor het dienstjaar2009 van de kerkfabriek Sint - Pieter te Borlo omvat na verbetering van
de K-waarde (saldo vorige jaren), zijnde 8.584 ipv.8.163,24 :
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Saldo vorige
Gemeentelijke
jaren
toelage 2009
24.940
8.090
- 16.850
8.163,24
€ 8.502
Er zijn geen investeringen voorzien.
Gezien de toelichting bij het budget van de kerkfabriek Gingelom keurt de gemeenteraad dan ook m
dit budget goed.
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Kerkfabriek Sint - Trudo Buvingen - Muizen :
- budget 2009

Het budget voor het dienstjaar2009 van de kerkfabriek Sint – Trudo te Buvingen-Muizen omvat na
verbetering van de K-waarde (saldo vorige jaren), zijnde 12.389,10 ipv.10.457
Uitgaven

Saldo vorige
Gemeentelijke
jaren
toelage 2009
19.555
10.585
- 8.970
12.389,10
€0
Als investering werden renovatiewerken aan de kerk voorzien waarvoor een doorgeeflening van
67.000€ werd ingeschreven.
Gezien de toelichting bij het budget van de kerkfabriek Gingelom keurt de gemeenteraad dan ook
voorgesteld dit budget goed.
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Ontvangsten

Saldo

Kerkfabriek Sint - Joris Jeuk :
- budget 2009

Het budget voor het dienstjaar2009 van de kerkfabriek Sint - Joris te Jeuk omvat na verbetering van de
K – waarde (saldo vorige jaren), zijnde €17.874,41 ipv. €17.557,94
Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

35.485

21.083

- 14.402

Saldo vorige
jaren
-17.557,94

Gemeentelijke
toelage 2009
€ 60.205,38

Er zijn geen investeringen voorzien.
Gezien de toelichting bij het budget van de kerkfabriek van Gingelom keurt de gemeenteraad dan ook
voorgesteld dit budget goed.
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Kerkfabriek Sint - Maria Magdalena Kortijs :
- budget 2009

Het budget voor het dienstjaar2009 van de kerkfabriek Sint – Maria Magdalena te Kortijs omvat na
verbetering van de K-waarde (saldo vorige jaren), zijnde € 4.185,22 ipv.509,82
Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

7.806,90

3.624

- 4.182,90

Er zijn geen investeringen voorzien.

Saldo vorige
jaren
4.185,22

Gemeentelijke
toelage 2009
€ 25.898,12

Gezien de toelichting bij het budget van de kerkfabriek van Gingelom keurt de gemeenteraad dan ook
dit budget goed.
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Kerkfabriek Sint - Martinus Montenaken :
- budget 2009

Het budget voor het dienstjaar2009 van de kerkfabriek Sint - Martinus te Montenaken omvat na
verbetering van de K – waarde (saldo vorige jaren), zijnde € 9.768,95 ipv. 7.282,04
Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

19.110

11.425

- 7.685

Saldo vorige
jaren
9.768,95

Gemeentelijke
toelage 2009
€ 1.291,22

Er zijn geen investeringen voorzien.
Gezien de toelichting bij het budget van de kerkfabriek van Gingelom keurt de gemeenteraad dan ook
dit budget goed.
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Kerkfabriek Sint - Sebastiaan Niel :
- budget 2009

Het budget voor het dienstjaar 2009 van de kerkfabriek Sint Sebastiaan te Niel omvat :
Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

14.987,38

5.334,74

- 9.652,64

Saldo vorige
jaren
263,88

Gemeentelijke
toelage 2009
€ 9.388,76

Er zijn geen investeringen voorzien.
Gezien de toelichting bij het budget van de kerkfabriek van Gingelom keurt de gemeenteraad dit
budget goed.
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Kerkfabriek Heilig Kruis Vorsen :
- budget 2009

Het budget voor het dienstjaar 2009 van de kerkfabriek Heilig Kruis te Vorsen omvat na verbetering
van de K-waarde (saldo vorige jaren), zijnde € 2.751,22 ipv. 7.867 :
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Saldo vorige
Gemeentelijke
jaren
toelage 2009
18.107
10.240
- 7.867
2.751,22
€ 5.115,78
Er zijn geen investeringen voorzien.
Gezien de toelichting bij het budget van de kerkfabriek van Gingelom keurt de gemeenteraad dit
budget goed.
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Kerkfabriek Sint - Pieter Gingelom :
- Meerjarenplanning 2009 - 2013

In uitvoering van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de
erkende erediensten werd er tussen het schepencollege en het Centraal Kerkbestuur op 19 juni 2007
afgesproken dat de gemeentelijke exploitatietoelage aan de 10 kerkfabrieken in het meerjarenplan van
2009 tot 2013 als volgt wordt toegekend :
2009 : € 139.141,00
2010 : € 140.112,00
2011 : € 141.204,00

2012 : € 142.318,00
Voor het vastleggen van deze bedragen werd rekening gehouden met een stijging van 2% van de
gemeentelijke bijdrage voor de werking en met de werkelijke cijfers van de leningslasten.
Uit de samenvattende tabel van het meerjarenplan en het budget ons overgemaakt door het centraal
kerkbestuur blijkt dat het totaal een gemeentelijke toelage gevraagd wordt van :
2009 : € 126.424,49 (na nazicht)
2010 : € 186.435,96
2011 : € 186.903,23
2012 : € 184.275,27
2013 : € 189.789,22
Gelet het toegezegde budget overschreden wordt, wordt de meerjarenplanning 2009-2013 niet
goedgekeurd.
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Kerkfabriek Sint - Petrus Boekhout :
- Meerjarenplanning 2009 – 2013

Gelet het toegezegde budget overschreden wordt, wordt de meerjarenplanning 2009-2013 niet
goedgekeurd.
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Kerkfabriek Sint - Pieter Borlo :
- Meerjarenplanning 2009 – 2013

Gelet het toegezegde budget overschreden wordt, wordt de meerjarenplanning 2009-2013 niet
goedgekeurd.
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Kerkfabriek Sint - Trudo Buvingen - Muizen :
- Meerjarenplanning 2009 – 2013

Gelet het toegezegde budget overschreden wordt, wordt de meerjarenplanning 2009-2013 niet
goedgekeurd.
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Kerkfabriek Sint - Joris Jeuk :
- Meerjarenplanning 2009 – 2013

Gelet het toegezegde budget overschreden wordt, wordt de meerjarenplanning 2009-2013 niet
goedgekeurd.
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Kerkfabriek Sint - Maria Magdalena Kortijs :
- Meerjarenplanning 2009 – 2013

Gelet het toegezegde budget overschreden wordt, wordt de meerjarenplanning 2009-2013 niet
goedgekeurd.
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Kerkfabriek Sint - Martinus Montenaken :
- Meerjarenplanning 2009 – 2013

Gelet het toegezegde budget overschreden wordt, wordt de meerjarenplanning 2009-2013 niet
goedgekeurd.
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Kerkfabriek Sint - Sebastiaan Niel :
- Meerjarenplanning 2009 – 2013
Gelet het toegezegde budget overschreden wordt, wordt de meerjarenplanning 2009-2013 niet
goedgekeurd.
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Kerkfabriek Heilig Kruis Vorsen :
- Meerjarenplanning 2009 – 2013

Gelet het toegezegde budget overschreden wordt, wordt de meerjarenplanning 2009-2013 niet
goedgekeurd.
II.

FINANCIEN

020
Oninbare ontvangsten 2008
De lijst van de door het schepencollege in 2008 oninbaar verklaarde vorderingen wordt door de
gemeenteraad goedgekeurd.
Door het schepencollege werden volgende vorderingen oninbaar verklaard :
gewone dienst :
- belastingen op hinderlijke inrichtingen
:
125,00
- dienstenbelastingen 2007
:
475,00
- dienstenbelasting 2008
: 2.350,00
Totaal
2.950,00
buitengewone dienst :
- Onwaarde op toelage erosiebestrijding
: 61.406,93
Algemeen totaal
: € 64.356,93
De lijst van de door het schepencollege in 2008 oninbaar verklaarde vorderingen wordt door de
gemeenteraad goedgekeurd.
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Budgetwijziging nr.1 gewone dienst- dj.2009
nr.2 buitengewone dienst- dj.2009

De begrotingswijziging van de gewone dienst nr.1 en van de buitengewone dienst nr. 2 worden
goedgekeurd met onderstaand resultaat :
TABEL I – Samenvattingstabel begrotingswijziging nr. 1 van de gewone dienst
Volgens de
Verhoging Verlaging Na de
oorspronkelijke
+
voorgestelde
begroting
wijziging
Alg.resultaat
899.625,54
0
0
899.625,54
begrotingsrekening 2007
Definitief resultaat
-215.287
0
0
-215.287
begrotingsrekening 2008
Definitief alg. resultaat
684.338,54
0
0
684.338,54
begrotingsrekening 2008

Begrotingswijziging
2009
Ontvangsten van het eigen
dienstjaar
Uitgaven van het eigen
dienstjaar
Ontvangsten vorige jaren
Uitgaven vorige jaren
Ontvangsten
overboekingen
Uitgaven overboekingen

9.477.320

11.744

0

9.489.064

10.003.525

24.456

29.424

9.998.557

5.500
5.500
0

0
31.346
0

0
0
0

5.500
36.846
0

143.367

0

0

143.367

Geraamd resultaat van de
begroting 2009
GERAAMD
ALGEMEEN
BEGROTINGSRESULT
AAT 2009

-669.572

-44.058

-29.424

-684.206
132,54

TABEL I – Samenvattingstabel begrotingswijziging nr. 2 van de buitengewone dienst
Volgens de
Verhoging Verlaging Na de
oorspronkelijke
voorgestelde
+
begroting
wijziging
Alg.resultaat
799.759,30
0
0
799.759,30
begrotingsrekening 2007
Definitief resultaat
130.083
0
0
130.083
begrotingsrekening 2008
Definitief alg. resultaat
929.842,30
0
0
929.842,30
begrotingsrekening 2008

Begrotingswijziging
2009
Ontvangsten van het eigen
dienstjaar
Uitgaven van het eigen
dienstjaar
Ontvangsten vorige jaren
Uitgaven vorige jaren
Ontvangsten
overboekingen
Uitgaven overboekingen
Geraamd resultaat van de
begroting 2009
GERAAMD
ALGEMEEN
BEGROTINGSRESULT
AAT 2009

III.
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4.413.092

0

0

4.413.092

5.471.619

9.000

0

5.480.619

0
5.528
143.367

0
0
0

0
0
0

0
5.528
143.367

0
-920.688

0
-9.000

0
0

0
-929.688
154,30

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Aankoop dienstvoertuig
- vaststellen voorwaarden

De raad gaat akkoord om een tweedehands dienstwagen aan te kopen voor de technische dienst.
Deze auto vervangt de bestaande Fiat Panda die onherstelbaar beschadigd is na een ongeval.
De kostprijs van dit voertuig wordt geraamd op 9.000 euro incl BTW .
In de buitengewone begroting 2009 wordt na begrotingswijziging een krediet onder artikelnummer
421/743/52 van 9.000 euro voorzien.

023

Aankoop van een nieuwe professionele grasmaaier
- goedkeuren bestek
- vaststellen voorwaarden.

De raad keurt de aankoop van een professionele frontmaaier goed. Deze aankoop van een nieuwe
grasmaaier voor het maaien van de gemeentelijke grasperken is noodzakelijk omdat de bestaande
maaier is afgeschreven en de herstellingskosten te hoog oplopen. De oude grasmaaier heeft 11
seizoenen gemaaid.
De nieuwe grasmaaier dient eveneens een professionele frontmaaier te zijn.
Het maaidek moet een minimale maaibreedte van 1.8 meter hebben. Het maaidek wordt hydrostatisch
aangedreven.
De grasmaaier moet uitgerust zijn met veiligheidscabine en moet gehomologeerd zijn om op de
openbare weg te rijden.
Deze aankoop zal gebeuren op basis van een onderhandelingsprocedure.
In de buitengewone begroting 2009 is een krediet onder artikelnr 421/744/51 van 55.000 euro
voorzien.
IV.
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PATRIMONIUM
Concessie cafetaria sporthal ‘De Winning’:
- vaststellen concessievoorwaarden.

De huidige concessieovereenkomst voor het cafetaria van de sporthal ‘De Winning’ eindigt op 30 juni
2009.
Teneinde een nieuwe overeenkomst te kunnen besluit de gemeenteraad de voorwaarden voor de
volgende concessieovereenkomst vast te stellen.
De belangrijkste voorwaarden, opgenomen in het voorstel dat door het Schepencollege werd
opgemaakt, zijn de volgende:
VOORWERP EN BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN
Artikel 1 – het appartement is in de concessie opgenomen
BESTEMMING
Artikel 3 – Het appartement mag uitsluitend voor bewoning gebruikt worden door de concessionaris
en zijn familieleden.
DUUR
Artikel 6 – termijn vd concessie is 9 jaar met een opzegmogelijkheid na 3 of 6 jaar voor beide partijen.
VOORKEURRECHT VERLENGING CONCESSIE
Artikel 7 – de concessie kan na afloop van de termijn verlengd worden aan de voorwaarden van de
overeenkomst op initiatief van de gemeente.
CONCESSIEVERGOEDING
Artikel 8 – minimaal € 1.400/maand (inclusief appartement)
TOEWIJZINGSCRITERIA
Artikel 13 –
Criteria

Waarde

1.De concessievergoeding

30

2.De bewezen ervaring in de horecasector (aantal jaren in hoedanigheid van eigenaar,
uitbater, kelner, …)

20

3.Het inzicht van de kandidaat-concessionaris in de wijze van organisatie van de uitbating
van het cafetaria. De kandidaat dient hiertoe aan zijn inschrijvingsformulier een nota toe
te voegen waaruit zijn organisatorische aanpak blijkt, met minstens de vermelding van de
voorziene openingsuren, de wijze van inspeling op de activiteiten in de sporthal, de
voorziene nevenactiviteiten, de eigen inbreng en de eventuele inzet van personeel, … (1)

25

4.Het profiel van de kandidaat-concessionaris, met als belangrijkste kenmerken:
- klantvriendelijk
- discreet
- groot inlevingsvermogen
- ondernemend, geëngageerd
- vertrouwd met het sportieve leven, inzonderheid dit in de gemeente

20

(1)
5. In bezit van getuigschrift ‘bedrijfsbeheer’

5

KOSTEN, HERSTELLINGEN EN TAKSEN
Artikel 17 – t.l.v. concessionaris: kosten voor aansluiting, abonnementen en gebruik van
nutsvoorzieningen zoals onder meer water, elektriciteit, stookolie en/of aardgas, telefoon,
kabeltelevisie.
Artikel 18 - De gemeente verbindt er zich toe het genot van de geconcedeerde gebouwen te leveren,
alsook de grote herstellingen te doen die nodig blijken, behalve deze die ten laste van de
concessionaris zijn. Als grote herstellingen uit te voeren door de gemeente worden uitsluitend
beschouwd de vernieuwings- of renovatiewerken genoodzaakt door slijtage van de bestaande
infrastructuur en installaties.
SCHADEBEDING
Artikel 27 - Het bestuur heeft het recht om, ingeval van overtreding van één der bepalingen van deze
overeenkomst door de concessionaris, van deze laatste een schadevergoeding te eisen, die in
verhouding staat tot de impact van de overtreding.
VERBREKING VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 28 – Het bestuur heeft steeds het recht eenzijdig, van rechtswege en zonder dat enige opzeg of
schadeloosstelling vereist is, deze concessie te verbreken indien het openbaar belang dit zou eisen of
indien de concessionaris in gebreke zou blijven de voorwaarden van deze concessie na te leven.
Worden inzonderheid beschouwd als redenen tot verbreking van de overeenkomst :
1. niet-betaling van verschuldigde bedragen ( zowel concessievergoeding als voorgestelde
investeringen)
2. slecht onderhoud van de geconcedeerde goederen
3. faling/faillissement van de concessionaris en overlijden van de concessionaris
Met uitzondering van de reden vermeld onder 3 hiervoor zal tot verbreking van de overeenkomst
worden overgegaan indien de concessionaris één maand na een tweede aangetekende
ingebrekestelling, die één maand na de eerste aangetekende ingebrekestelling werd overgemaakt, nog
steeds geen gevolg geeft aan de desbetreffende en meegedeelde tekortkoming.
V.
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PERSONEEL
Rechtspositieregeling: aanpassingen in het kader van het sectoraal akkoord 20082013 en wijziging evaluatieperiode in overgang.

De lopende evaluatieperiode loopt volgens de bepalingen van het oude statuut voor het merendeel van
de personeelsleden van 1 juli 2008 tot 30 juni 2010.
Teneinde de evaluatie volgens de procedure van de nieuwe rechtspositieregeling en de nieuwe
evaluatieperiode vroeger dan 1 juli 2010 te laten ingaan besluit de Raad de lopende evaluatieperiode te
beperken tot één jaar en deze af te sluiten op 30 juni 2009;
Tevens wordt voorgesteld de artikelen in onze rechtspositieregeling die verband houden met
maatregelen vervat in het sectoraal akkoord 2008-2013 in die zin aan te passen teneinde de
uitvoering ervan mogelijk te maken, namelijk:
- het verhogen van het vast gedeelte van de eindejaarstoelage met 250 EUR vanaf 2008 voor de
personeelsleden van de niveaus C, D en E en vanaf 2009 voor de personeelsleden van de
niveaus A en B en voor de functiehouders in de decretale graden;
- de verdere gefaseerde verhoging van het vast gedeelte van de eindejaarstoelage met 100 EUR
tussen 2010 en 2013;

-

de aanpassing van de salarisschalen, respectievelijk de inwonersklassen, met ingang van 1
januari 2009, voor de gemeentesecretaris en de financieel beheerder van de gemeente.
Tenslotte wordt de invoering van een functionele loopbaan voor de hogere technische graad met rang
Dx, salarisschaal D4 met een schaal D5 goedgekeurd.
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Arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel.

Naar aanleiding van de goedkeuring en aanpassing in huidige zitting van de rechtspositieregeling voor
het gemeentepersoneel dient het arbeidsreglement te worden aangepast.
Een aantal artikelen uit de rechtspositieregeling worden in dit arbeidsreglement opgenomen en
vervangen aldus de bestaande artikelen.
De wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de personeelsleden tegen geweld,
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag zijn recentelijk gewijzigd en worden aldus in dit reglement
opgenomen.
De Raad besluiut dit aangepaste reglement goed te keuren.
VI.
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ONDERWIJS
Gemeentelijk onderwijs - hersamenstelling schoolraden:
- verkiezingsreglement vertegenwoordigers v/d ouders

Met het oog op de verplichte hersamenstelling van de schoolraden in het gemeentelijk onderwijs, de
huidige mandaten eindigen op 31 maart 2009, dient de voorgeschreven procedure gevolgd te worden.
Met het oog op de organisatie van de verkiezingen wordt het verkiezingsreglement vastgesteld.
Ten overstaan van de vorige samenstelling worden het aantal toe te kennen mandaten per geleding
(ouders – personeel) verhoogd van 3 naar 4 mandaten, dit teneinde een meer evenwichtige
vertegenwoordiging op basis van het aantal leerlingen toe te laten.
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Gemeentelijk onderwijs - hersamenstelling schoolraden:
- verkiezingsreglement vertegenwoordigers v/h personeel.

Zie toelichting verkiezingsreglement ouders.
VII.
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CULTUUR, SPORT & JEUGD

Reglement sportspaarkaart

Binnen het sportbeleidsplan 2008-2013 heeft de gemeente zich voorgenomen dat “elk jaar meer
Gingelomse inwoners kunnen zwemmen”. Dit zal ze doen door in te stappen in het
zwempromotieaanbod van de gemeente Landen en de stad Sint-Truiden.
De raad besluit het volgende voorstel goed te keuren:
Een spaarsportkaart kan geïnteresseerde deelnemers stimuleren om aan zwemactiviteiten deel te
nemen. Per deelname (geen gewone zwembeurt, maar bijvoorbeeld initiatie, start to swim) ontvangt de
Gingelomse deelnemer van de zwemorganisator een bewijs van deelname (stempeltje op kaart).
Na 10 beurten kan de deelnemer de sportspaarkaart met het inschrijvingbewijs aan het zweminitiatief
inleveren bij de gemeente en ontvangt deze hiervoor 10 euro. Hij/zij recupereert alzo (een deel) van
het deelnamegeld.

VIII. DIERENWELZIJN
030

Sensibiliseringsactie sterilisatie/castratie zwerfkatten en huiskatten
februari-april 2009

De Provincie organiseert i.h.k.v. dierenwelzijn een sensibilisatiecampagne rond katten. Dit is
tweeledig:
1) zwerfkatten: hiervoor betaalt de gemeente reeds een bijdrage via samenwerking met het Felix
Project (deze werking zal vanaf februari 2009 voor Zuid-Limburg overgenomen worden door
het asiel van Sint-Truiden)
2) huiskatten: katteneigenaars moeten gesensibiliseerd worden om hun eigen dieren te laten
behandelen omdat huiskatten op termijn door ongewenste nesten leiden tot een toename van de
populatie zwerfkatten. De Provincie voorziet hiervoor kortingsbonnen van 15 euro voor
castratie en 25 euro voor sterilisatie. De Provincie vraagt echter dat ook de gemeenten hier een
extra kortingsbon willen voorzien van dezelfde waarde.
De raad besluit goedkeuring te verlenen om kortingsbonnen ter waarde van 15 euro voor castratie en
25 euro voor sterilisatie toe te kennen binnen het maximaal beschikbare krediet van € 1500.
Voorwaarden:
- max. 1 bon per gezin, zolang de voorraad strekt;
- gemeentelijke bon is niet cumuleerbaar met provinciale bon;
- behandeling dient te gebeuren bij een Limburgse dierenarts naar keuze.
De nodige kredieten zijn beschikbaar.
De uitgedeelde bonnen worden gefactureerd door de Beroepsvereniging voor Limburgse dierenartsen.
De actie zal worden gecommuniceerd door de provincie en de gemeente in februari en maart. De
bonnen zijn geldig voor een sterilisatie/castratie in maart en april (uiterlijk 30 april 2009).

Charly Moyaerts
Voorzitter Gemeenteraad

