Beknopte toelichting van de gemeenteraad
Zitting van 25 april 2017 om 20:00 uur

DAGORDE:

1. Algemeen beleid.
01

Jaarverslag 2016 van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken:
voorstelling.

Korpschef Steve Provost licht het jaarverslag 2016 van de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom –
Nieuwerkerken ter zitting toe..
02

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media : algemene vergadering van 2
mei 2017

De dagorde van voornoemde gewone algemene vergadering vermeldt volgende punten:
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
2. Balans en resultatenrekening boekjaar 2016
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
4. Kwijting aan bestuurders en commissaris
5. Statutenwijziging
6. Statutaire benoemingen en verlenging van het mandaat van de commissaris
De voorgestelde statutenwijziging, ons eerder meegedeeld door Inter-media bij schrijven van 26 januari
2017 behelst een beperkte wijziging die betrekking heeft op het ter beschikking stellen van opslagruimte
voor data onder de activiteitnaam Infra-X-enter (datacenter).
De Raad gaat akkoord met de voorgestelde statutenwijziging en de dagorde en draagt raadslid Geert
Moyaers voor als volmachtdrager en raadslid Pascal Vanmolle als plaatsvervangend volmachtdrager.
03

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa: algemene vergadering van 9
mei 2017

De dagorde van voornoemde gewone algemene vergadering vermeldt volgende punten:
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
2. Balans en resultatenrekening boekjaar 2016
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
4. Kwijting aan bestuurders en commissaris
5. Verlenging van het mandaat van de commissaris
De Raad gaat akkoord met voornoemde dagorde en draagt schepen Scheepers Ingrid voor als
volmachtdrager en schepen Thierie Rita als plaatsvervangend volmachtdrager.
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04

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua : algemene vergadering van 23
mei 2017

De dagorde van voornoemde gewone algemene vergadering vermeldt volgende punten:
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
2. Balans en resultatenrekening boekjaar 2016
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
4. Kwijting aan bestuurders en commissaris
5. Verlenging van het mandaat van de commissaris
De Raad gaat akkoord met voornoemde dagorde en draagt schepen Wicheler Jan voor als volmachtdrager
en raadslid Medart Gilbert als plaatsvervangend volmachtdrager.
05

Thema-audit aankoop- en contractenbeheer van werken: kennisgeving rapport van de
auditor.

Op 28 april 2016 werden wij door Audit Vlaanderen in kennis gesteld van een geplande thema-audit
‘aankoop- en contractenbeheer van werken’.
Na enige voorbereiding vond op 21 september 2016 de openingsmeeting plaats waarop toelichting werd
gegeven over de auditdoelstelling, -reikwijdte, methologie en timing.
Deze thema-audit focust op twee doelstellingen:
• Nagaan of het organisatiebrede kader en een aantal belangrijke processpecifieke voorwaarden
aanwezig zijn om het aankoopproces van werken goed te laten verlopen;
• Nagaan of het aankoopproces van werken effectief, integer en transparant wordt uitgevoerd.
Globale risico’s die aan dit proces verbonden zijn, zijn onder andere:
Werken lopen verkeerd doordat het lokale bestuur onvoldoende aandacht schenkt aan een goede
interne controle / organisatiebeheersing;
Behoeften worden suboptimaal ingevuld;
(Potentiële) leveranciers worden ongelijk behandeld;
De uitvoering en afhandeling van werken wijkt budgettair of tijdsmatig af van de planning.
De gevoerde thema-audit focuste op het aankoop- en contractenbeheer van de uitbesteding van werken.
Aankopen die volgens de wetgeving overheidsopdrachten gekwalificeerd worden als leveringen en diensten
of werken die in eigen beheer worden uitgevoerd, worden in deze thema-audit niet onderzocht.
Na gesprekken met de interne betrokkenen, onderzoek van dossiers en bespreking van de bevindingen
werd de audit op 10 maart ll. afgesloten en het eindrapport ter beschikking gesteld.
Dit eindrapport, inclusief een reactie van het managementteam, wordt u bezorgd.
De Raad neemt kennis van voornoemd rapport.

2. Financiën.
06

Vaststellen van de budgetwijziging 1 - 2017

De eerste budgetwijziging van 2017 heeft enkel betrekking op het investeringsbudget.

Een budgetwijziging dringt zich op voor 2 voorziene investeringsprojecten (Sport- en speelterrein te
Montenaken en Rioleringswerken Rozenstraat/Mariastraat). Voor deze projecten overschrijden de offertes
de ingeschreven verbinteniskredieten in het budget 2017 met resp. 125 000 en 70 000 euro. Daarnaast
werd een tussentijdse evaluatie uitgevoerd voor alle investeringen en waar nodig werden de kredieten
bijgestuurd.
Het resultaat van de jaarrekening 2016 werd nog niet ingebracht. Enkel het gedeelte van de
transactiekredieten 2016 voor de investeringsuitgaven van niet-afgesloten investeringsenveloppen werd
reeds (eind februari) toegevoegd bij de transactiekredieten voor het financiële boekjaar 2017. In totaal
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werd voor een 602.000 euro aan investeringsuitgaven van 2016 naar 2017 overgedragen. Hierdoor
bedraagt de totale investeringsuitgaven 2 827 456 euro.

Het gewijzigde budget 2017 past in het goedgekeurde meerjarenplan 2014 – 2019. Door enkel
investeringskredieten te wijzigen zonder bijkomende leningen aan te gaan wijzigt de autofinancieringsmarge
niet i.e. blijft 179 699 euro in 2017.
Door de overdrachten van investeringskredieten toe te voegen aan het gecumuleerde budgettaire resultaat
van vorig jaar verbetert het resultaat op kasbasis met 82 232 euro.
De voorliggende budgetwijziging 2017-1 wordt goedgekeurd.

3. Infrastructuur.
07

Riolerings- en wegeniswerken Kaneelstraat-Kruisstraat
- ondertekenen samenwerkingsovereenkomst infrax

Op 31 maart 2017 heeft Infrax in samenspraak met de gemeente Gingelom een subsidieaanvraag ingediend
tot opname van het rioleringsproject Kaneelstraat en Kruisstraat op het subsidiëringsprogramma voor de
aanleg en verbetering van gemeentelijke rioleringen en KWZI’s.
Bijgevolg dient er tussen de gemeente Gingelom en Infrax een samenwerkingsovereenkomst afgesloten te
worden waarbij Infrax aangeduid wordt als opdrachtgevend bestuur voor deze werken. Bij deze wordt
Infrax dan ook gemachtigd tot aanstelling van een studiebureau belast met de opmaak van het ontwerp
(plannen, bestek en raming).
De raad besluit om de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met Infrax goed te keuren.
08

Riolerings- en wegeniswerken Oude katsei, Kulterstraat, Nielstraat, Fonteinstraat
- goedkeuren bestek studieopdracht

Op 24 januari 2017 werd het rioleringsproject Oude Katsei en aangrenzende straten op het
subsidiëringsprogramma voor de aanleg en verbetering van gemeentelijke rioleringen en KWZI’s door
VMM opgenomen op het definitief gedeelte van het tweede kwartaalprogramma 2017. De gemeenteraad
heeft op 28 februari 2017 de samenwerkingsovereenkomst met Infrax goedgekeurd, waarbij Infrax
aangeduid werd als opdrachtgevend bestuur voor deze werken. Bij deze is Infrax dan ook gemachtigd tot
aanstelling van een studiebureau belast met de opmaak van het ontwerp (plannen, bestek en raming).
De raad besluit om het bestek (dossier 4900001744) voor de toewijzing van de studieopdracht voor de
riolering en wegenis goed te keuren.
09

Verkoop oude vrachtwagen Mercedes vario 814D
- vaststellen procedure verkoop

Na de aankoop van een nieuwe CNG-vrachtwagen (Iveco Daily 7,2 ton) kan de oude vrachtwagen
Mercedes Vario 814D worden verkocht.
De raad besluit om hiervoor samen te werken met IO auctions en het schepencollege te mandateren om
met IO auctions een overeenkomst af te sluiten en de verkoopprocedure te voeren.
De minimum verkoopprijs wordt vastgesteld op € 2.500.

4. ICT.
010

Aankoop en installatie van nieuwe backupinfrastructuur

Tegen eind juni 2017 verloopt de garantie en het onderhoudscontract van onze backupserver, taperobot en
coreswitchen.
Cipal heeft een prijsofferte voor de vernieuwing (aankoop, installatie en configuratie) van de
backupinfrastructuur bezorgd voor een totaalprijs van €25.095,36 (incl. BTW).
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De gemeente Gingelom is lid van de dienstverlenende vereniging Cipal DV. De toewijzing aan een
dienstverlenende vereniging kan in afwijking op de wetgeving voor overheidsopdrachten via het ‘inhouse’principe gegund worden zonder aanbestedingsprocedure.
De nodige investeringskredieten voor deze vernieuwing van de backupinfrastructuur zijn voorzien in het
budget van 2017 onder raming 2017140205.
De Raad besluit om de voorgestelde vernieuwing van de backupinfrastructuur goed te keuren.
011 Markering van stoptekens op het wegdek Rene Houbeystraat / Bronstraat
Overeenkomstig het artikel 22 van het gemeentedecreet wordt dit dagordepunt op verzoek van raadslid
Gert Houbey aan de dagorde toegevoegd:
De voertuigen komende uit de Rene Houbeystraat hebben voorrang op de weggebruikers van de
Bronstraat. Voor de weggebruikers komende van het Bronplein richting Borgwormsesteenweg geeft dit een
gevaarlijke situatie. Door de dichte omheining van de bewoner op de hoek en de geparkeerde voertuigen
op de Bronstraat wordt de weggebruiker op de Bronstraat verrast door de weggebruikers uit de Rene
Houbeystraat die zonder te stoppen uitrijden en zeker als deze richting het Bronplein rijden. Op dat
ogenblik komt het voertuig uit de Rene Houbeystraat op de rijstrook van de weggebruikker komende van
het Bronplein.
De raad wordt voorgesteld om het aanbrengen van de vereiste wegmarkering op het wegdek van de Rene
Houbeystraat zodat de voorrang van rechts vervalt goed te keuren.
Het voorstel tot opheffen van de voorrangregeling van de René Houbeystraat tov. de Bronstraat wordt
uitgesteld teneinde het advies van de lokale politie in te winnen.
012 Behandeling boetes voor snelheidsovertredingen door personeel van gemeente en
OCMW bij het maken van dienstreizen.
Overeenkomstig het artikel 22 van het gemeentedecreet wordt dit dagordepunt op verzoek van raadslid
Gert Houbey aan de dagorde toegevoegd:
Momenteel neemt de gemeente of het OCMW de minimum verkeersboete van 50 euro ingevolge een
verkeersovertreding gemaakt door een gemeentepersoneelslid tijdens een dienstreis met dienst- voertuig
of eigen voertuig ten laste en dit maximaal driemaal tijdens de loopbaan bij gemeente of OCMW .
Met alle respect voor het geleverde werk door de personeelsleden maar het is onverenigbaar dat een
gemeente als overheidsorgaan boetes terugbetaalt en zo verkeersovertredingen toelaat. En dat de
burgemeester als hoofd van de gemeente en politie het beleid van het politiecollege en de taak van de
politie op deze manier in vraag stelt. Daarom vragen wij aan de raad goedkeuring om de terugbetaling van
boetes op te schorten.
Na bespreking en stemming wordt het voornoemd voorstel verworpen.
Patrick Lismont
voorzitter-burgemeester
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