BEKNOPTE TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD
DD. 24.02.2009

DAGORDE
I.
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ONDERGESCHIKTE BESUTREN
Kerkfabriek Sint - Saturninus Mielen :
- 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), dat de gevraagde exploitatietoelage € 126.424,49 bedraagt.
Het budget voor het dienstjaar 2009 van de kerkfabriek Sint - Saturninus te Mielen omvat :
Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

27.406,00

12.874,00

- 14.532,00

leningslasten Saldo
vorige jaren
5.050,00
5.362,00

Gemeentelijke
toelage 2009
€ 14.220,00

In de uitgaven is een eenmalig krediet van € 3.000,00 inbegrepen voor het uitvoeren van
onderhoudswerken aan de weekkapel en de Mariakapel. Het Centraal Kerkbestuur heeft zich
bij schrijven van 23 januari 2009 akkoord verklaard met de opname van dit krediet in het
budget.
Als investering werd voor het invoegen van de toren van de kerk een doorgeeflening van
45.100€ ingeschreven.
Deze investering was ook voorzien in het budget 2008 en werd verschoven naar 2009.
De gemeenteraad keurt dit budget goed.
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Kerkfabriek Sint - Saturninus Mielen :
- 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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FINANCIEN
Budget 2009: kennisgeving Agentschap voor Binnenlands Bestuur.

De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van het Agentschap voor Binnenlands
bestuur van 16 januari ll. waarin ons meegedeeld werd dat na onderzoek is gebleken dat het
budget 2009 aanleiding geeft tot volgende opmerkingen :
-De Elia-Compensatie in het kader van het Gemeentefonds wordt in het budget ingeschreven
op art. 021/466/48. Dit is een reguliere subsidie, die ook na 2010 zal worden uitgekeerd.
Voor de meerjarenplanning mag vanaf 2010 een jaarlijkse indexering van 2% worden
toegepast op het aandeel voor 2009.
-De extra Elia-Compensatie in het kader van het lokaal pact is een facultatieve subsidie die tot
en met het begrotingsjaar 2010 wordt toegekend aan de gemeenten die alle in het pact
aangegane engagementen nakomen. In de meerjarenplanning mag voor 2010 het aandeel
voor 2009 indexeren aan 2%. Deze ontvangsten moeten in het budget ingeschreven worden
op art.552/466/48.
In de eerste budgetwijziging zal rekening gehouden worden met deze opmerkingen zowel in
het budget 2009 als in het financieel meerjarig beleidsplan.
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OPENBARE WERKEN
Verbetering en aanleg fietspad langs de Landenstraat
- eindafrekening

De eindafrekening van de voornoemde werken wordt goedgekeurd.
Ze omvat :
Omschrijving
Voorzien
uitgevoerd
Verantwoording
meer/minder uitgave
Uitgevoerde werken
Aanleg fietspad
255.831,39
299.492,62 Keerwand : + 20.000
(betoelaagbaar)
Aanvullingsmateriaal : +

Rijweg

162.418,49

Verrekening 1
Verrekening 2
Bijwerk bij verrekening 2
Rafactie op holle ruimte
Rafactie op afzonderlijke lagen
Rafactie wateropslorping
Totaal uitgevoerde werken
Herzieningen
TOTAAL
BTW 21%
ALGEMEEN TOTAAL

0,00
20.419,97
1.301,44

439.971,25
439.971,25
92.393,97
532.365,26

5.000
Aanpassing stoepen aan
woningen : + 15.000
123.408,18 Behoud bestaande
fundering : - 27.000
28.313,43 Wijziging fundering
fietspad
20.419,97 Afvoer overtollige gronden
1.301,44
-127,60
-197,61
-52,10
472.558,33
28.560,78 Aanpassing inflatie
501.119,11
105.235,01
606.354,12

Voor deze werken werd door de provincie een toelage van € 269.089 toegekend.
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Aanleg van een voetpad langs de Oude Katsei tot aan het kerkhof van Niel:
- aanvaarding innemingsplan.

Gelet ter verbetering van de veiligheid en het comfort van de inwoners van Niel die zich te
voet naar het kerkhof wensen te begeven het aangewezen is een voetpad aan te leggen vanaf
de Buvingenstraat langs de Oude Katsei tot aan het kerkhof.
Teneinde hiervoor de nodige grond te verwerven werd een innemingsplan opgemaakt door
ing.Jos Michaux, landmeter-expert, zaakvoerder Geopex bvba, Fabriekstraat 66 – 3800 StTruiden, dd.04.02.2009, waaruit blijkt dat voor de realisatie van voornoemd voetpad een
inname over 3 kadastrale percelen nodig is voor een totale oppervlakte van 9 a 53 ca.
Daar het de bedoeling is deze deelpercelen in der minne te verwerven zal hiervoor een beroep
gedaan worden op het Ministerie van Financiën, Comité tot Aankoop van Onroerende
goederen te Hasselt.
De nodige kredieten zijn voorzien in het budget 2009 onder artikel 421/711/58.
De Raad besluit het voornoemde innemingsplan te aanvaarden.
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Wegenis- en rioleringswerken Bronstraat, Processiestraat, Vrijheersstraat,
Veldstraat en Robijnsstraat te Mielen:
- goedkeuren plannen en ontwerp

De raad besluit het bestek van de geplande riolerings- en verfraaiïngswerken in de
Vrijheersstraat, de Processiestraat, de Robijnsstraat, de Veldstraat en een deel van de
Bronstraat goed te keuren.
Zo zijn de volgende werken in dit bestek opgenomen
o Vernieuwing riolering door aanleg gescheiden rioleringstelsel
o Vernieuwen greppel en borduur

o Vernieuwen wegdek
o Aanleg nieuwe stoepen
De rioleringswerken zijn ten laste van infrax en worden mede gesubsidieerd door de Vlaamse
overheid.
De totale werken worden geraamd op 1.343.833,27 euro waarvan 586.649,06 euro (incl
BTW) ten laste van de gemeente.
Samen met de wegeniswerken zal ook de toegang tot de kerk vernieuwd worden. De
renovatiewerken aan de muren (in eigen beheer uit te voeren) en de vernieuwing van de
reling zal in een apart bestek behandeld worden.
De nodige bijkomende kredieten zullen bij begrotingswijziging voorzien worden.
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Aanleg van stoepen in de Heiseltstraat, Henri Stassenstraat, Rampariestraat en
Julien Guilliamsstraat: vaststellen voorwaarden voor het aanstellen van een
veiligheidscoördinator.

De raad besluit de voorwaarden en de wijze van gunning vast te stellen voor het aanstellen
van een veiligheidscoördinator ‘ontwerp en verwezenlijking’ voor het project aanleg van
stoepen in de Heiseltstraat, Henri Stassenstraat, Rampariestraat en Julien Guilliamsstraat.
Gelet op de aard van de opdracht wordt de onderhandelingsprocedure voorgesteld
De nodige kredieten zijn voorzien in de buitengewone begroting 2009 onder het
artikelnummer 421/732/60.
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OVERHEIDSOPDRACHTEN
Aankoop ICT Hardware voor bibliotheek en scholen:
- vaststellen voorwaarden en wijze van gunning.

De raad besluit het lastenboek voor aankoop van ICT-materiaal goed te keuren voor volgende
percelen:
1. Aankoop nieuwe les Pc’s voor bibliotheek:
Naar aanleiding van het succes van de ICT-opleidingen in de gemeentelijke bibliotheek, is
het noodzakelijk om over te gaan tot aankoop van nieuwe computers. In totaal zal het
leslokaal uitgerust worden met een 8-tal nieuwe pc’s, een vast projectiescherm en een
vaste beamer. Deze pc’s zullen ook in het netwerk van de bibliotheek worden opgenomen
en zullen toegankelijk zijn zowel voor de computerlessen als voor de publieke bezoekers.
2. Aankoop pc voor raadplegen publiekscatalogus in de bibliotheek
3. Aankoop van 3 laptops voor het onderwijs
De nodige kredieten hiervoor zijn opgenomen in de begroting 2009.
De geraamde kostprijs ligt voor de bibliotheek: 11500 Euro (incl.)
De geraamde kostprijs voor het onderwijs: 3000 Euro (incl.)
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RUIMTELIJKE ORDENING & WONEN
Continuering Infocentrum Wonen Haspengouw - nieuwe projectaanvraag

Het gemeentebestuur van Gingelom gaf op 27 februari 2006 goedkeuring aan de
samenwerkingsovereenkomst tussen vzw Stebo en het gemeentebestuur met het oog op de

uitvoering van het project Infocentrum Wonen Haspengouw. De experimentele projectperiode
startte op 1 januari 2006 en liep tot en met 31 december 2008.
Ter continuering van deze activiteiten besliste de gemeenteraad in zitting van 24 juni 2008 toe
te treden tot de interlokale vereniging ter ondersteuning van het lokaal woonbeleidHaspengouw en hiervoor een projectaanvraag in te dienen.
De door de deelnemende gemeenten goedgekeurde projectaanvraag en projectbegroting werd
vervolgens op 31 oktober 2008 ingediend bij Agentschap Wonen-Vlaanderen. Op 5 december
2008 werd bij ministerieel besluit een projectoproep gelanceerd met een uiterlijke
indieningsdatum van 11 maart 2009. De projectaanvragen dienen uitgewerkt aan de hand van
een vastgelegd model.
Aangezien het aanvraagdossier van de interlokale vereniging ter ondersteuning van het lokaal
woonbeleid – Haspengouw goedgekeurd dient te worden in de budgetten van 2009, diende de
projectaanvraag herschreven te worden naar het nieuwe model.
De raad keurt de herschreven projectaanvraag goed.
Voor de komende 3 jaren is de (ongewijzigde) projectbegroting geraamd op:
2009: € 9 978
2010: € 10 975
2011: € 12 073
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WELZIJN
Gemeentelijk toelagereglement ter bevordering van de uitbouw van een
kwaliteitsvol aanbod aan kinderopvang.

Het is belangrijk dat er een divers kwaliteitsvol en behoeftedekkend aanbod aan kinderopvang
in Gingelom aanwezig is en verder uitgebouwd wordt. Daarom besluit de gemeenteraad de
niet-gemeentelijke opvanginitiatieven via een jaarlijkse toelage te ondersteunen.
Volgende opvanginitiatieven komen hiervoor in aanmerking (begunstigden):
• Zelfstandige onthaalouders met een attest van toezicht;
• Zelfstandige kinderdagverblijven met een attest van toezicht;
• Mini-crèches met een attest van toezicht;
• Onthaalouders verbonden aan een dienst voor opvanggezinnen.
Voorwaarden waaraan de aanvragers voor het bekomen van de toelage dienen te voldoen
De zetel en de opvangcapaciteiten van het initiatief bevinden zich op het grondgebied van de
gemeente Gingelom;
• De opvang is voorzien voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
• Minimum één jaar werking hebben en beschikken over een erkenningbewijs of een
attest van toezicht verstrekt door Kind & Gezin.
Bedrag van de toelage?
De toelage bedraagt maximum € 37,50 per voltijdse opvangplaats en dit bekeken voor een
volledig jaar, met een maximum van € 150 per opvanginitiatief.

Dit bedrag wordt gebruikt voor het aankopen van spelmateriaal of duurzaam materiaal (bv.
bedden, eetstoelen, parken, badjes,…)
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ALLERLEI

Verkoop afgeschreven vrachtwagen en grasmaaier
- vaststellen voorwaarden

De raad besluit om de minimum verkoopprijs van de afgeschreven mercedes vrachtwagen
(7.5 T) (bouwjaar 1986) vast te stellen op € 1000 en van de defecte grasmaaier met
gedemonteerde motor Sabo Roberinne (bouwjaar 1998) vast te stellen op € 500
Dit aanbod wordt via Gingelom Informatief ter kennis gebracht van de inwoners.
Aanbiedingen dienen onder gesloten omslag aan het Schepencollege te worden overgemaakt.

Charly Moyaerts
Voorzitter gemeenteraad

