Beknopte toelichting van de gemeenteraad
Zitting van 7 november 2017 om 20:00 uur

DAGORDE:
1. Algemeen bestuur & coördinatie.
01

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg :voorstel tot
statutenwijziging.

De voorliggende statutenwijziging houdt het volgende in:
Uittreding provincie Limburg:
Ingevolge wetgevend initiatief is het voor de provincies uiterlijk 31 december 2018 niet meer mogelijk deel
uit te maken van een intergemeentelijk samenwerkingsverband.
In overleg tussen Infrax en de provincie Limburg werd overeengekomen dat de provincie reeds op 31
december 2017 zal uittreden.
Overgangsbepalingen 2013.
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om een aantal overgangsbepalingen naar aanleiding van de
vernieuwde samenstelling van de bestuursorganen per april 2013, die nu zonder voorwerp geworden zijn,
uit de statuten te verwijderen.
De Raad besluit deze statutenwijziging goed te keuren.
02

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg :buitengewone algemene
vergadering van 18 december 2017.

De dagorde van voornoemde buitengewone algemene vergadering vermeldt volgende punten:
1.
2.
3.
4.

Budget 2018
Betalingsmodaliteiten 2°dividend
Statutenwijziging
Actuele thema’s

De raad spreekt zich uit over deze punten en bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke afgevaardigde
dient in te nemen.
Schepen Geert Moyaers wordt afgevaardigd als volmachtdrager en burgemeester Patrick Lismont als
plaatsvervangend volmachtdrager.
03

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Media :voorstel tot statutenwijziging.

De voorliggende statutenwijziging houdt het volgende in:
Uittreding provincie Limburg:
Ingevolge wetgevend initiatief is het voor de provincies uiterlijk 31 december 2018 niet meer mogelijk deel
uit te maken van een intergemeentelijk samenwerkingsverband.
In overleg tussen Infrax en de provincie Limburg werd overeengekomen dat de provincie reeds op 31
december 2017 zal uittreden.
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Overgangsbepalingen 2013.
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om een aantal overgangsbepalingen naar aanleiding van de
vernieuwde samenstelling van de bestuursorganen per april 2013, die nu zonder voorwerp geworden zijn,
uit de statuten te verwijderen.
De Raad besluit deze statutenwijziging goed te keuren.
04

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Media: buitengewone algemene
vergadering van 20 december 2017.

Op de agenda van de buitengewone algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1.
2.
3.
4.
5.

Budget 2018
Uitkeringsmodaliteiten 2de dividend
Statutenwijziging
Actuele thema’s
Voorstel tot uittreding uit Inter-regies

De raad spreekt zich uit over deze punten en bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke afgevaardigde
dient in te nemen.
Schepen Moyaers Geert wordt afgevaardigd als volmachtdrager en raadslid Pascal Vanmolle als
plaatsvervangend volmachtdrager.
05

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Energa :voorstel tot statutenwijziging.

De voorliggende statutenwijziging houdt het volgende in:
Uittreding provincie Limburg:
Ingevolge wetgevend initiatief is het voor de provincies uiterlijk 31 december 2018 niet meer mogelijk deel
uit te maken van een intergemeentelijk samenwerkingsverband.
In overleg tussen Infrax en de provincie Limburg werd overeengekomen dat de provincie reeds op 31
december 2017 zal uittreden.
Overgangsbepalingen 2013.
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om een aantal overgangsbepalingen naar aanleiding van de
vernieuwde samenstelling van de bestuursorganen per april 2013, die nu zonder voorwerp geworden zijn,
uit de statuten te verwijderen.
De Raad besluit deze statutenwijziging goed te keuren.
06

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Energa :buitengewone algemene
vergadering van 12 december 2017.

De dagorde van voornoemde buitengewone algemene vergadering vermeldt volgende punten:
1.
2.
3.
4.
5.

Budget 2018
Betalingsmodaliteiten 2de dividend
Statutenwijzigingen
Voorstel tot uittreding uit Inter-Regies
Actuele thema’s

De raad spreekt zich uit over deze punten en bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke afgevaardigde
dient in te nemen.
Schepen Ingrid Scheepers wordt afgevaardigd als volmachtdrager en schepen Rita Thierie als
plaatsvervangend volmachtdrager.

7 november 2017

pagina 2 van 12

07

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Aqua: buitengewone algemene
vergadering van 5 december 2017

De dagorde van voornoemde buitengewone algemene vergadering vermeldt volgende punten:
1. Budget 2018
2. Actuele thema’s
De raad spreekt zich uit over deze punten en bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke afgevaardigde
dient in te nemen.
Schepen Jan Wicheler wordt afgevaardigd als volmachtdrager en raadslid Gilbert Medart als
plaatsvervangend volmachtdrager.
08

Intergemeentelijk samenwerkingsverband CIPAL: statutenwijziging.

De voorgestelde statutenwijziging heeft hoofdzakelijk tot doel om de statuten in overeenstemming te
brengen met de bepalingen van het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van het decreet van 6 juli 2001
betreffende de intergemeentelijke samenwerking, ondermeer de uittreding van de provincie, het beperken
van het aantal mandaten en de toelating om ook politiezones en hulpverleningszones te laten toetreden.
Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om ondermeer de verplaatsing van de zetel naar
Winkelom 4 te Geel op te nemen en het adviescomité op te heffen
De Raad besluit deze statutenwijziging goed te keuren.
09

Intergemeentelijk samenwerkingsverband CIPAL: algemene vergadering van 15
december 2017.

De dagorde van voornoemde algemene vergadering vermeldt volgende punten:
1. Bespreking en goedkeuring van de begroting 2018 met inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten
en de te volgen strategie
2. Wijziging van de statuten (punten 2 tem 14 van de toegezonden dagorde)
3. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers
4. Statutaire ontslagen en benoemingen
5. Verlenen machtiging tot uitvoering van de genomen besluiten
De raad spreekt zich uit over deze punten en bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke afgevaardigde
dient in te nemen.
Schepen Moyaers Geert wordt afgevaardigd als volmachtdrager en raadslid Medart Gilbert als
plaatsvervangend volmachtdrager.
10

Intergemeentelijk samenwerkingsverband IGL: engagementsverklaring met betrekking
tot de verlenging in 2019 en de deelneming eraan.

Op 9 november 2019 eindigt de huidige samenwerkingsovereenkomst met de vennoten, zijnde de
provincie, 40 gemeenten en 2 OCMW’s.
Ter voorbereiding van de verlenging van deze samenwerking werd de afgelopen maanden door het
bestuursorgaan van IGL en na overleg met de vier grootste politieke fracties aanwezig in de Raad van
Bestuur (CD&V, SP.a, Open VLD en N-VA) een nieuwe toekomstig werkmodel voorgesteld.
Dit model geeft aan de samenwerking de beste garantie voor een continuïteit in de tewerkstelling van de
personeelsleden maar nog meer mbt het aanbod aan de gebruikers. Ter Heide staat voor een zeer
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gespecialiseerde zorgverstrekking terwijl Azerti belangrijk is voor de opleiding en begeleiding van personen
met een arbeidsbeperking.
Het komt erop neer dat het de bedoeling is de samenwerking in een afgeslankte versie verder te zetten. Zo
zullen Ter Heide en Azertie nog verder onder de vlag van IGL werken, BuSO De Wissel zal overgedragen
worden aan de provincie. Voorts dient de provincie decretaal uit de intercommunale te stappen.
Het Bestuurscomité wordt afgeschaft, de Raad van Bestuur zal nog bestaan uit 15 bestuurders waarvan 4
toegewezen aan de gemeente met vestigingen, 5 onafhankelijke bestuurders en 6 op voordracht van de
vennoten (gemeenten en OCMW’s).
In de loop der jaren hebben de vennoten aandelen volstort, voor Gingelom een huidige waarde van €
9.500. Het voornoemd voorstel houdt in dat dit kapitaal door IGL verworven is, dus niet uitgekeerd wordt
bij uittreding.
Bij beslissing tot participatie vanaf 2019 zal de gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten (€ 0,25 per
inwoner) wegvallen, wat neerkomt op een jaarlijkse bijdrage van ongeveer € 2.100. Dit kan evenwel enkel
als de Algemene Vergadering van IGL ten gepaste tijde beslist geen presentiegelden aan de bestuurders uit
te betalen.
De Raad besluit haar engagement over de verlenging van IGL uit te spreken en engageert zich tevens over
een verdere deelname in IGL.
11

Intergemeentelijk samenwerkingsverband IGL: financiële regeling met betrekking tot
de pensioenverbintenissen van de statutaire ambtenaren..

IGL heeft zich destijds, ter dekking van haar pensioenverplichtingen aangesloten bij de Provinciale Kas en
heeft steeds op basis van de beslissingen van de Bestendige Deputatie aan haar verplichtingen voldaan.
Vanaf 1 januari 2014 is deze pensioenkas in vereffening en is IGL als overheidsbedrijf en niet meer als
openbaar bestuur voor 100% verantwoordelijk voor haar pensioenverplichtingen. De eerder opgebouwde
en toegekende reserves zijn evenwel ontoereikend om de pensioenlast te dekken.
Het komt erop neer dat dit tekort nu aangezuiverd moet worden door IGL en haar vennoten. Concreet
betekent dit dat alle huidige vennoten, ook de Provincie een bedrag van € 2.030.026 dienen te storten. De
Provincie heeft reeds beslist om lastens 2018 haar bedrag van € 671.384 te storten.
Onze gemeente zou € 14.365 moeten bijdragen.
Er werd overeengekomen dat deze betaling gespreid kan worden over 6 jaren, telkens € 2.394,17, vanaf
2018. Concreet betekent dit dat voor de jaren 2018 en 2019 volgende bijdrage aan IGL dienen betaald te
worden: ongeveer € 4.495 (werkingsbijdrage en pensioenlast), vanaf 2020 tot 2023 enkel de pensioenlast
zijnde € 2.395 en vanaf 2024 niets meer, weliswaar onder voorbehoud van geen toekenning van
presentiegelden.
De Gemeenteraad besluit deze financiële regeling goed te keuren met gespreide betaling over zes jaren.
12

Intergemeentelijk samenwerkingsverband IGL: buitengewone algemene vergadering
van 8 december 2017.

De dagorde van voornoemde buitengewone algemene vergadering vermeldt volgende punten:
1. Financieel rapport over het eerste semester 2017, balans, resultaat en saldo per 30 juni 2017:
kennisneming
2. Begroting 2018: goedkeuring
3. Pensioenverbintenissen statutaire personeelsleden, financiële regeling: goedkeuring
4. Dossier toekomst, engagementsverklaring m.b.t. de verlenging in 2019: kennisneming
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De raad spreekt zich uit over deze punten en bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke afgevaardigde
dient in te nemen.
Raadslid Anne Maleux wordt afgevaardigd voor als volmachtdrager en schepen Ingrid Scheepers als
plaatsvervangend volmachtdrager.
13

Intergemeentelijk samenwerkingsverband TMVW:
- buitengewone algemene vergadering van 22 december 2017
- statutenwijziging.

Middels de uitgebreide agenda van de voornoemde buitengewone algemene vergadering van TMVW wordt
voorgesteld de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het decreet van 25 april
2014 betreffende de samenwerkingsovereenkomst tussen gewesten mbt de gewestgrens overschrijdende
intercommunales en het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van het decreet van 6 juli 2001 betreffende
de intergemeentelijke samenwerking.
Tevens wordt in deze een transitie voorzien houdende de oprichting van een nieuw dienstverlenend
intergemeentelijk samenwerkingsverband TMVS (zie ander agendapunt) waarin de activiteiten van de divisie
Aanvullende Diensten van TMVW in overgedragen zullen worden. Enkel van deze maakt de gemeente
gebruik, met name de opdrachtencentrale.
De Raad besluit deze statutenwijziging goed te keuren alsmede de dagorde van de vergadering.
Burgemeester Patrick Lismont wordt afgevaardigd als volmachtdrager voor de algemene vergadering.
14

Toetreding tot de dienstverlenende vereniging TMVS.

De dienstverlenende vereniging TMVW zal haar activiteiten van de divisie Aanvullende Diensten
overdragen naar een nieuw op te richten dienstverlenende vereniging TMVS.
Gelet onze gemeente gebruik maakt van de opdrachtencentrale die onder de voornoemde Aanvullende
Diensten van TMVW, en vanaf goedkeuring door de Algemene vergadering van TMVW in de toekomst
TMVS, ressorteert, besluit de Raad om toe te treden tot de nieuwe dienstverlenende vereniging TMVS.
Tevens besluit de raad burgemeester Patrick Lismont voor te dragen als volmachtdrager in de algemene
vergadering van TMVS.
15

Informatieveiligheid:
- aanstelling veiligheidsconsulent
- aanstelling toegangbeheerder voor de diensten en toepassingen van het portaal
sociale zekerheid ea.
- samenstelling informatieveiligheidscel (IVC).

Teneinde toegang te behouden of te bekomen met oa. de Kruispuntbank, het kadaster, … is een lokaal
bestuur in uitvoering en toepassing van het Koninklijk Besluit van 12 augustus 1993 houdende organisatie
van de informatieveiligheid bij instellingen van sociale zekerheid, ondermeer verplicht te beschikken over
een veiligheidsconsulent en over een door de gemeenteraad goedgekeurd veiligheidsplan.
Recent werden in dit kader en dit met ingang van 1 januari 2018 nieuwe normen en policies gesteld.
In het kader van de huidige praktische en later juridische integratie van gemeente en OCMW wordt werk
gemaakt van een geïntegreerd informatieveiligheidsplan.
Dit wordt aangestuurd door een informatieveiligheids-kerngroep en een -cel met volgende samenstellingen:
- de kerngroep bestaat uit de gemeentesecretaris, de OCMW-secretaris en de financieel beheerder.
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-

in de informatieveiligheidscel zullen de volgende personen zetelen:
• Alle leden van de kerngroep
• De ICT-coördinator
• De preventie-ambtenaar
• De communicatie-ambtenaar
De informatieveiligheidscel kan ten alle tijden worden uitgebreid met leden die door de kerngroep
worden aangeduid.

Als veiligheidsconsument wordt Marc Bovy, OCMW-secretaris aangesteld.
Als toegangbeheerder voor de diensten en toepassingen van het portaal sociale zekerheid ea. wordt Frank
Forier, financieel beheerder aangesteld.

2. Ondergeschikte besturen.
16

Kerkfabriek Sint Petrus Boekhout: budgetwijziging 2017

De kerkfabriek verhoogt de uitgaven voor onderhoud aan het hoofdgebouw met € 2.000 voor de
herstelling van de dakgoten van de toren en de kerk. Dit bedrag wordt bespaard op andere posten vnl.
uitgaven administratie € -1.250, onderhoud materieel eredienst € -300 en nutsvoorzieningen € -250..
Daarnaast wordt een investeringsuitgave ten bedrage van € 834,79 voorzien als herbelegging van vervallen
kapitaal in 2016. De Z-waarde wordt zo op nul gebracht.
Gezien de budgetwijziging geen wijzigingen voor de gemeente inhoudt neemt de gemeenteraad akte van de
budgetwijziging.
17

Kerkfabriek Sint Petrus Boekhout: budget 2018

Het budget voor het dienstjaar 2018 van de kerkfabriek Sint Petrus te Boekhout omvat :

budget 2018
Boekhout

ontvangsten
3.785,00

uitgaven
23.085,00

saldo
-19.300,00

saldo
vorige gemeentelijke
jaren (K)
toelage (M)
2.419,88
16.880,12

exploitatie
overschot (N)
0,00

overboekingen (I)

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 € 126.677 niet overschrijdt neemt de gemeenteraad akte van het budget.
18

Kerkfabriek Sint Trudo Buvingen: budget 2018

budget 2018
Buvingen

ontvangsten
11.743,00

uitgaven
20.050,00

saldo
-8.307,00

saldo
vorige gemeentelijke
jaren (K)
toelage (M)
1.918,64
6.388,36

exploitatie
overschot (N)
0,00

overboekingen (I)

Dit budget werd vastgesteld door het Centraal Kerkbestuur.
Zowel ontvangsten, uitgaven als exploitatietoelagen liggen in budget 2018 lager dan het MJP.
Het bisdom merkt op dat de stichtingen deficitair zijn. Er worden geen aparte inkomsten geboekt
(inbegrepen bij ontvangsten van vieringen?) maar er zijn wel lasten voorzien.
Uit het verleden is er een investeringsoverschot ontstaan.
Het bedrag voor informatica is te laag ingeschat, houdt zeker geen rekening met religiopoint.
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Er zijn geen investeringen voorzien terwijl er zeker een aantal vervallen beleggingen zijn.
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 € 126.677 niet overschrijdt neemt de gemeenteraad akte van het budget.
19

Kerkfabriek Heilig Kruis Vorsen: budget 2018

Het budget voor het dienstjaar 2018 van de kerkfabriek Heilig Kruis te Vorsen omvat :

budget 2018
Vorsen

ontvangsten
8.914,00

uitgaven
16.489,00

saldo
-7.575,00

saldo
vorige gemeentelijke
jaren (K)
toelage (M)
6.195,87
1.379,13

exploitatie
overschot (N)
0,00

overboekingen (I)
0,00

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 € 126.677 niet overschrijdt neemt de gemeenteraad akte van het budget.

3. Financiën.
20

Aanpassing van de gemeentelijke opcentiemen 2018 wegens nieuwe Vlaamse
basisheffing onroerende voorheffing

In zitting van 3 oktober 2017 werd door de gemeenteraad het nieuwe tarief voor de opcentiemen op de
onroerende voorheffing vastgesteld op 1038 opcentiemen. Dit tarief werd vastgesteld rekening houdend
met de in de Omzendbrief BB 2017/3 voorgestelde omrekeningcoëfficiënt van 1,5897.
Deze omrekeningscoëfficiënt bleek achteraf door het Agentschap Binnenlands Bestuur niet correct
berekend.
Om deze reden werd de Omzendbrief BB 2017/3 van 14 juli 2017 waarin de omrekeningscoëfficiënt 1,5897
vermeld stond op 6 oktober 2017 ingetrokken en vervangen door Omzendbrief BB 2017/5. De verbeterde
omrekeningscoëfficiënt is 1,588.
Op verzoek van het Agentschap besluit de raad om het nieuwe tarief van 1039 opcentiemen (gebaseerd
op de nieuwe omzendbrief) goed te keuren en de vorige beslissing in te trekken.

4. Mobiliteit.
21

Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer : signalisatie parkeerplaatsen
t.h.v. laadpaal elektrische voertuigen, Pater Gillardstraat, 3890 Gingelom

Er werd een laadpaal voor elektrische voertuigen geïnstalleerd op de Pater Gillardstraat, 3890 Gingelom en
dit ter hoogte van de parkeerplaatsen langs de kerk. Twee parkeerplaatsen worden te dien einde
voorbehouden en dienen de nodige signalisatie te krijgen.
De raad besluit om het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer terzake goed te keuren.
22

Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer : wijziging van de
reglementering op de ruilverkavelingswegen te Mielen (Mie101 en Mie102)

Naar aanleiding van de aanleg van waterbufferbekkens die in Mielen zijn uitgevoerd langs 2 landbouwwegen
(Mie101 en Mie102) werden er 2 drempels op de landbouwwegen aangelegd om het water beter in het
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bufferbekken te geleiden. Voor het welzijn van de weggebruikers is het raadzaam om over deze drempels
tegen een beperkte snelheid te rijden en het autoverkeer te beperken.
In overleg met de lokale politie wordt voorgesteld deze beide wegen enkele toegankelijk te maken voor
landbouwvoertuigen een aangelanden (uiteraard ook voor fietsers). Het invoeren van deze maatregel
middels het plaatsen van de borden F99c en F101c en de daaraan gekoppelde snelheidsbeperking van 30
km/u zal de verkeersveiligheid ten goede komen.
De raad besluit om het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer terzake goed te keuren.
23

Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer : parkeerverbod Kerkstraat 14

Teneinde het binnenrijden in en uit de poort van de handelszaak Kerkstraat 14 te Mielen mogelijk te maken
wordt de raad overeenkomstig het advies van de lokale politie voorgesteld een parkeerverbod in te stellen
ter hoogte en aan de overzijde van voornoemde poort over de lengte van de poort + 1m links en 1m
rechts van de poort. In deze zone wordt wel laden en lossen toegelaten.
De raad besluit om het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer terzake goed te keuren.
24

Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer : voetgangersoversteekplaats
Brugstraat

Een aantal inwoners signaleert dat het de verkeersveiligheid voor de schoolgaande jeugd ten goede zou
komen als er een voetgangersoversteekplaats aangelegd zou worden in de Brugstraat in Montenaken.
Aan de lokale politie werd advies gevraagd omtrent deze vraag. Voor de aanleg is het belangrijk dat deze in
looplijn van de voetgangers ligt én 2 trottoirs (of voetgangerszone) met elkaar verbindt. Er wordt
voorgesteld om de oversteekplaats ter hoogte van het kruispunt op Brugstraat aan te leggen. Dit ligt in de
looplijn van de oversteekplaats in de Hannuitstraat.
De raad besluit om het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer terzake goed te keuren.

5. Veiligheid.
25

Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Zuid-West
Limburg voor het jaar 2018.

De Zoneraad voor de hulpverleningszone Zuid-West Limburg heeft op 16 oktober 2017 het budget 2018
voor de zone vastgelegd op 16.018.224 euro:
gemeente
Hasselt
Heusden-Zolder
Sint-Truiden
Tongeren
Beringen
Alken
Diepenbeek
HDS
Kortessem
Wellen
Zonhoven

7 november 2017

2017 Gouverneur
3.930.730,00
1.258.014,00
1.673.975,00
1.210.646,00
1.464.297,00
497.022,00
735.346,00
482.747,00
300.264,00
285.087,00
855.768,00

2018
4.001.814,00
1.280.764,00
1.704.247,00
1.232.539,00
1.490.778,00
506.010,00
748.644,00
491.477,00
305.694,00
290.243,00
871.244,00
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Lummen
Tessenderlo
Gingelom
Heers
Nieuwerkerken
Borgloon
Herstappe
Halen
TOTALEN

585.720,00
1.033.385,00
257.645,00
225.021,00
235.192,00
387.746,00
3.147,00
311.943,00
15.733.695,00

596.312,00
1.052.073,00
262.304,00
229.090,00
239.445,00
394.758,00
3.204,00
317.584,00
16.018.224,00

Overeenkomstig de door de gouverneur vastgelegde verdeelsleutel (dd 09/12/2016) dient onze gemeente
in 2018 voor 262.304 euro 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 goed te keuren, hetgeen gebeurde.

6. Infrastructuur.
26

Herinrichting pleintje Borlostraat te Mielen
- vaststellen voorwarden en gunningswijze

De raad besluit om het ontwerp en het bestek voor de herinrichting van het pleintje langs de Borlostraat te
Mielen goed te keuren.
De herinrichting omvat het vernieuwen van de bestaande verharding (kasseien) door gekliefde rustieke
betonstraatstenen, waarbij er duidelijke afbakeningen voorzien worden voor paarkeergelegenheid een
beperkte groenfunctie en pleinfunctie. Tevens zal de bestaande bushalte uitgerust worden met een
wachthuisje.
De werken worden geraamd op circa € 45.073 excl BTW en zullen worden gegund via een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
27

Ontwikkelen sport- en recreatiezone Montenaken
- Goedkeuring verrekening 1.

De raad besluit om de verrekening nr 1 ten bedrage van € 3.781,61 excl BTW goed te keuren.
Deze verrekening omvat de volgende werken:
- Aanpassing opbouw Finse Piste
o Vermindering geotextiel als bescherming onderfundering
o Vervanging fundering 10 cm draineerzand door 20 cm steenslag
o Verhoging schorslaag van 15cm naar 20 cm.
- Het niet plaatsen van wortelgeleiding in voorziene plantvakken
- Het plaatsen van betonnen grasdallen, bijkomende fundering en lijnvormige elementen tussen het
kunstgrasveld en Finse piste om de toegankelijk van de verlichting van het kunstgrasveld te
garanderen
Er wordt voor deze bijkomende werken een termijnverlenging van 7 werkdagen toegekend.
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7. Wonen.
28

Verkaveling Dorpskouter - goedkeuring aanleg openbare weg en nutsvoorzieningen

De raad besluit om goedkeuring te verlenen aan het tracé der wegen en rioleringen, zoals op het
wegenisplan aangeduid.
Het betreft hier een aanvraag tot verkavelen van gronden in fase 1 van het RUP Dorpskouter te Gingelom.
Fase 1, zoals bepaald binnen het RUP, werd op basis van de eigendomsstructuur verder opgedeeld in 2
deelfases: 1A en 1B. Voor de uitvoering wordt in eerste instantie gestart met fase 1A (gronden in eigendom
van de gemeente of met compromis voor aankoop). De overige eigenaars van fase 1B gaven hun volmacht
voor het aanvragen van de verkaveling.
De wegenis in fase 1A zal aangelegd worden in opdracht van de gemeente, fase 1B zal pas uitgevoerd
worden wanneer er een akkoord tot ontwikkeling is tussen de overige eigenaars.
Aangezien voor de inbreiding van dit woongebied de wegenaanleg met alle bijhorende nutsvoorzieningen
(gescheiden riolering, elektriciteit, waterleiding, straatverlichting, telefoon, kabeldistributie en gas) ten laste
van de verkavelaar noodzakelijk is, zal de gemeenteraad dit opleggen, uiteraard voor de fase 1B.
Na de aanleg van de wegen en nutsvoorzieningen in de fase 1B zullen deze vrij en onbelast, zonder kosten
worden overgedragen aan de gemeente.
Het aanvraagdossier werd onderworpen aan een openbaar onderzoek van 30/8 tot 28/9/2017. Tijdens dit
openbaar onderzoek werden 2 bezwaren ingediend.
De gemeenteraad neemt kennis van deze bezwaren en opmerkingen. De bespreking en beoordeling van de
bezwaren zal gebeuren door het college (vergunningverlenende overheid) in de vergunningsprocedure.
De bezwaren handelen over:
 Het voorzien van een buffering stroomopwaarts voor fase 1A en het doorschuiven van de
verplichting tot aanleg van een buffer naar fase 1B van het project. Dat daardoor gevreesd wordt
dat de verplichting en kost voor aanleg van de buffer wordt doorgeschoven naar eigenaars in fase
1B. Dat gevraagd wordt om in een vergunningsvoorwaarde de effectieve verplichting voor
hemelwaterbuffering op te leggen.
 Vroegere wateroverlast (t.h.v. woning aan de Steenweg) komende van de achterliggende velden en
de vrees dat dit terug de kop gaat opsteken door de verkaveling. De volgende vragen worden
gesteld: hoe wordt de mogelijke wateroverlast aangepakt, hoe gaat het er achter onze tuin uitzien,
kan een deel van de grond aangekocht worden ter uitbreiding van het perceel.
29

Aankoop gronden voor verwezenlijking RUP Dorpskouter:
- goedkeuring aankoopakten.

Met het oog op de verwezenlijking van de verkaveling – fase 1A – in het RUP Dorpskouter & Wonen
besluit de Raad de aankoop van volgende (deel)percelen, gelegen achter de woningen langs de Kriekelstraat,
goed te keuren.
Het betreffen delen van de percelen gelegen te Gingelom, 1°afdeling, sectie A:
Kad.nr.
Eigenaar
157/B
Cox Ivo & Joris Hilde, Kriekelstraat 1 - Gingelom
158/C
Mievis Nestor, Kriekelstraat 5 - Gingelom
140/G
Mievis Nestor, Kriekelstraat 5 - Gingelom

Oppervlakte
16a 89ca
13a 09ca
1a 33ca

De totale vergoeding voor het verwerven van deze gronden bedraagt € 168.757,55, gebaseerd op het
schattingsverslag opgemaakt door Leenen Jean-Pierre, landmeter-expert te Hasselt op 27 december 2015.
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De voornoemde eigenaars hebben zich akkoord verklaard tot verkoop van voornoemde goederen tegen de
voorwaarden als vervat in de overeenkomst, genaamd ‘aanbod tot verkoop van onroerend goed’
opgemaakt op 28 december 2015 en hetwelk op datum van 25 oktober 2016 verlengd werd tot 27
december 2017.
Voor de afhandeling van deze aankoop, in casu het verlijden van de aankoopakte, wordt beroep gedaan op
de Dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Belastingsdienst.
In het budget 2018 wordt het benodigde krediet opgenomen. Dit was reeds voorzien in het budget 2017
maar wordt aldus doorgeschoven.

8. Begraafplaatsen.
30

Huishoudelijk reglement van de begraafplaatsen: aanpassing Artikel 3.5

Er werd vastgesteld dat er zeer weinig respons was voor de oproep tot het alsnog kopen van een concessie
voor niet-geconcedeerde percelen in de in het reglement voorziene periode 01/03/2016 – 01/03/2017,
ondanks de communicatie hierover via diverse gemeentelijke informatiekanalen én de aanplakking van deze
bijzondere procedure op de infoborden aan elk van de 12 kerkhoven in Gingelom;
Daar het toch zinvol en menselijk is om deze mogelijkheid te voorzien aan nabestaanden van overledenen
die begraven werden in een niet-geconcedeerd perceel tijdens de periode dat de procedure van
verwaarlozing gevoerd wordt op ieder kerkhof en wetende dat er in die periode veel aandacht van
inwoners naar het kerkhof in kwestie gaat en zo de aandacht van nabestaanden gevestigd wordt, besluit de
raad een aanpassing toe te staan op Artikel 3.5 van het huishoudelijk reglement van de begraafplaatsen dd.
22/12/2015 om zo de procedure voor het aanvragen van een concessie voor niet-geconcedeerde percelen
toe te staan op elk kerkhof in Gingelom tijdens de periode van de procedure van verwaarlozing.

9. Bibliotheek.
31

Bibliotheekcommissie: vervanging ontslagnemende leden.

In zitting van 26 februari 2013 heeft de gemeenteraad haar afgevaardigden in de bibliotheekcommissie
aangeduid en op 25 juni 2013 werd de gemeentelijke bibliotheekcommissie, voor alle geledingen,
samengesteld.
In zitting van 27 mei 2014 werd kennis genomen van het ontslag van August Vandenabeele, aangesteld
namens de sp.a-goesting-fractie en werd Sander Van Berghen aangesteld.
De gemeenteraad wordt nu in kennis gesteld van het ontslag van Sander Van Berghen en van Petri Wesley,
afgevaardigd namens het gemeenschapsonderwijs.
Voor hun vervanging gaat de gemeenteraad akkoord om volgende leden aan te duiden:
Namens sp.a-goesting: Tobac Gert
Namens gemeenschapsonderwijs: Houbey Elke, zorgcoördinator GO De Groeiboog.

10. Personeel.
32

Collectieve hospitalisatieverzekering.

Bij de invoering van de hospitalisatieverzekering voor de personeelsleden werd destijds ingestapt in de
collectieve verzekering die door de Gemeenschappelijke Sociale Dienst (GSD - onder RSZ-PPO en later in
2015 DIBISS) na voering van een prijsvraag, toegewezen werd aan ETHIAS.
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In 2017 hield DIBISS op te bestaan en integreerde de GSD in de Federale Pensioendienst (FPD).
Na het volgen van een openbare aanbesteding, uitgeschreven door FPD werd de collectieve
hospitalisatieverzekering voor een duur van 4 jaar toegekend aan AG Insurance en werd de huidige
raamovereenkomst met Ehias stopgezet op 31/12/2017.
Vergelijking premievoorwaarden:
ETHIAS (huidig)
Basisformule
Uitgebreide
(1)
formule (2)
0 tem 20j
33,00
+24,20
21 tem 49j
77,00
+99,00
50 tem 64j
121,00
+154,00
(1) Ten laste van de gemeente tot pensionering
(2) Vrijblijvend ten laste van het personeelslid

AG (vanaf 1/1/2018)
Basisformule
Uitgebreide
(1)
formule (2)
30,70
+19,80
71,64
+83,76
112,57
+130,24

Andere voorwaarden: de huidige dekking blijft behouden behoudens een verhoging van de vrijstelling van
€ 75 naar € 130 in de optie voor de uitgebreide formule (éénpersoonskamer - deze kan enkel indien het
personeelslid de meerkost tov. de basisformule betaalt).
De gemeente heeft nu 2 mogelijkheden:
- Instappen in het nieuwe raamcontract van FPD met AG-Insurance
- Een overheidsopdracht uitschrijven waarbij de gemeente zelf een verzekeraar zoekt.
Op voorstel van het schepencollege besluit de Raad aan te sluiten bij de raamovereenkomst tussen FPD en
AG-Insurance daar het op deze korte tijd, en zelfs met veel tijd, moeilijk is om een degelijk bestek op te
maken en zeer moeilijk is om een gemotiveerde toewijzing op te maken en het tevens vanzelfsprekend is
dat een grote opdracht, zoals uitgeschreven door FPD, betere voorwaarden oplevert dan als onze kleine
gemeente alleen de markt opgaat.

11. Allerlei.
33

Verkoop afgeschreven voertuigen
- vaststellen voorwaarden

Na de aankoop van een tweedehands dienstwagen voor de gemeentelijke administratie en een nieuwe
tractor voor de technische dienst kunnen de oude dienstwagen Opel Meriva (bouwjaar 2007) en de tractor
New Holland TL 100 (bouwjaar 2000) worden verkocht.
De raad besluit om de minimumprijs voor beide voertuigen goed te keuren:
- Opel Meriva diesel: € 1.000
- Tractor new Holland TL 100: € 5.000
De voertuigen zullen via online verkoopsites worden te koop gesteld.

Marcel Houbey
secretaris
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