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Gemeenteraad 2 juli 2019
Besluitenlijst

OPENBARE ZITTING
1. Mededeling Rohnny Dams onafhankelijk raadslid
Artikel 1
De raad neemt kennis van het feit dat Rohnny Dams niet langer deel uitmaakt van de LEEF fractie en
voortaan zal zetelen als onafhankelijk raadslid.
2. Voordracht kandidaat bestuurder in de Raad van Bestuur van de Intercommunale
Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL)
Artikel 1
Volgende vertegenwoordiger van de gemeente Gingelom wordt voorgedragen als kandidaatbestuurder in
de raad van bestuur van de Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL):
- Annick Princen, Bredenakkerstraat 9, 3891 Gingelom.
Artikel 2
Deze voordracht blijft geldig tot een andersluidende gemeenteraadsbeslissing.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in
Limburg (IGL).

3. Voordracht kandidaat bestuurder in de raad van bestuur van de CV Bouwmaatschappij
Nieuw Sint-Truiden
Artikel 1
Volgende vertegenwoordiger van de gemeente Gingelom wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder in
de raad van bestuur van de CV Bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden:
- Rita Thierie, Kriekelstraat 11A, 3890 Gingelom.
Artikel 2
Deze voordracht blijft geldig tot een andersluidende gemeenteraadsbeslissing.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan de CV Bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden.
4. Interne controle en organisatiebeheersing: rapportering
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de rapportering over het intern controlesysteem over het dienstjaar
2018, ter beschikking gesteld middels de GANTT-charts dewelke enerzijds organisatiebreed (spoor 1) en
anderzijds op niveau van de verschillende diensten (spoor 2) op 01.06.2019 werden opgemaakt.
5. Intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst Academie Haspengouw
Artikel 1
De verlenging van de intergemeentelijke samenwerking tussen de stad Sint-Truiden en de gemeenten en
steden Geetbets, Gingelom, Halen, Heers, Herk-de-Stad, Landen, Nieuwerkerken en Zoutleeuw inzake

deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen Beeld en Podium te bevestigen voor de duur van zes schooljaren
met ingang van 1 september 2019.
Artikel 2
Het ontwerp van de overeenkomst Interlokale Vereniging Deeltijds Kunstonderwijs – Academie Haspengouw Beeld en Podium, als bijlage gevoegd bij dit besluit, wordt goedgekeurd.
Artikel 3
Afschrift van dit besluit over te maken aan de stad Sint-Truiden.
6. Aanpassing retributiereglement schoolmaaltijden
Artikel 1
Vanaf 1 september 2019 zijn volgende tarieven van toepassing voor GO! De Regent, De Groeiboog en
De Kleurenboom:
voor de kleuters € 3,50 (1)
voor de leerlingen van het lager onderwijs € 4,00 (1)
voor het personeel € 6,00
enkel soep € 0,40.
(1) Met sociale correctie (min € 0,5) voor de gezinnen waarvan minstens één ouder geniet van de
verhoogde tegemoetkoming (WIGW- of OMNIO-statuut).
Artikel 2
De administratieve diensten van GO! De Regent, De Groeiboog en De Kleurenboom dienen de verschuldigde bedragen te factureren aan de ouders. De verschuldigde bedragen dienen gestort te worden op de
rekening van de gemeente Gingelom.
Artikel 3
Een afschrift voor uitvoering zal aan de financieel directeur overhandigd worden en aan de directies van de
scholen.
Artikel 4
Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 286 §, 1° en artikel 287 van het Decreet Lokaal Bestuur bekend
gemaakt via de webtoepassing van de gemeente.
7. Aanwijzing Bram Vanhoof als omgevingsambtenaar in uitvoering van artikel 9 van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
Artikel 1
Bram Vanhoof wordt met ingang van heden aangewezen als omgevingsambtenaar - ruimtelijke ordening.
Artikel 2
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Bram Vanhoof.
8. Vaststelling van de jaarrekening 2018 – Vaststelling
Artikel 1
De jaarrekening 2018 wordt vastgesteld.
Artikel 2
De jaarrekening 2018 en bijhorende bijlagen zullen binnen de wettelijke termijnen worden overgemaakt aan
de toezichthoudende overheid i.e. de Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Binnenlands Bestuur en dit in de
voorgeschreven vorm.
9. 2019/00059: Aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer voetgangersoversteekplaats Borlostraat
Artikel 1
De voetgangersoversteekplaats zal aangelegd worden in de Borlostraat ter hoogte van Borlostraat 3.
Artikel 2
Deze maatregel wordt ter kennis gebracht van de weggebruiker door middel van verkeersbord F49.
Artikel 3
Plaatsing, onderhoud en eventuele vervanging vallen ten laste van het gemeentebestuur.
Artikel 4
Dit aanvullend reglement wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken. Het reglement wordt eveneens overgemaakt
aan de lokale politie, de politierechtbank, de rechtbank van eerste aanleg en de provincie Limburg.

10. Projectverlenging intergemeentelijke samenwerking rond wonen (IGSW)
Haspengouw West: Borgloon, Gingelom, Heers en Wellen
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het inhoudelijk projectplan goed voor de intergemeentelijke samenwerking van het
project Haspengouw West tussen de gemeenten Borgloon, Gingelom, Heers en Wellen voor de periode 1
januari 2020 t.e.m. 31 december 2025, dat opgemaakt werd in het kader van het BVR Lokaal Woonbeleid
van 16 november 2018.
Artikel 2
De gemeente gaat akkoord met de uitvoering van de verplichte activiteiten zoals bepaald in het BVR Lokaal
Woonbeleid, en gaat het volgende engagement aan zoals verplicht vermeld moet worden in de subsidieaanvraag:
Via de deelname aan de intergemeentelijke vereniging en via de goedkeuring van de subsidieaanvraag door de gemeenteraad verklaart elke deelnemende gemeente zich akkoord met de inhoud van het BVR Lokaal Woonbeleid
van 16 november 2018 en verbindt elke deelnemende gemeente zich tot het naleven en uitvoeren van de bepalingen ervan.
In het bijzonder wordt de aandacht gevestigd op onderstaande bepalingen:
In elk van de deelnemende gemeenten van het project wordt minstens tweemaal per jaar een lokaal woonoverleg georganiseerd.
Het project wordt uitgevoerd met het oog op de realisatie, in elk van de deelnemende gemeenten, van elk van de
volgende Vlaamse beleidsprioriteiten:
1. De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden;
2. De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving;
3. De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen;
Bij de uitvoering van het project wordt, voor elk van de Vlaamse beleidsprioriteiten bijzondere aandacht besteed
aan de meest woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden; en aan transversale en bovenlokale thema’s die raakpunten hebben met wonen.
Het activiteitenpakket van het project bevat minstens de verplichte activiteiten, vermeld in het BVR van 16 november 2018, voor de realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten. De verplichte activiteiten worden in elke deelnemende gemeente van het werkingsgebied uitgevoerd.
Een stuurgroep begeleidt en ondersteunt het project. In de stuurgroep is elke deelnemende gemeente vertegenwoordigd door een gemeenteraadslid of een lid van het college van burgemeester en schepenen. De stuurgroep
komt minstens twee keer per werkingsjaar samen.
Artikel 3
De gemeente gaat het engagement aan om de taken uit te voeren zoals afgesproken in de taakverdeling tussen gemeente en projectuitvoerder Stebo:
De gemeente neemt voor alle verplichte en aanvullende activiteiten en eigen voorstellen steeds de regierol op zoals vastgelegd in het BVR Lokaal Woonbeleid;
De projectuitvoerder neemt de rol van uitvoerder en ondersteunt en adviseert de gemeente bij het opvolgen van processen en dossiers binnen het thema wonen, met uitzondering van het behandelen van beroepen;
De uitvoering van taken gebeurt steeds in samenspraak tussen gemeente en projectuitvoerder;
Medewerkers van de gemeente Gingelom zullen instaan voor de administratieve behandeling van leegstands- en verwaarlozingsdossiers.
Artikel 4
De gemeenteraad geeft haar goedkeuring aan de oprichtingsstatuten van de interlokale vereniging Haspengouw West en stelt Patrick Lismont aan als effectief lid en Rita Thierie als plaatsvervanger in het beheerscomité en de projectstuurgroep.
Artikel 5
De gemeente voorziet een jaarlijkse bijdrage als cofinanciering van het project IGSW Haspengouw West
voor de volgende werkingsperiode 2020-2025 die overeenkomt met 0,57 VTE voor projectuitvoerder
Stebo vzw zoals in het voorstel tot begroting voorzien is, onder voorbehoud van toezegging van provinciale
en Vlaamse subsidiëring.
Deze personeelsinzet van de projectuitvoerder bevat zowel de tijdsinzet van medewerkers voor specifieke
woontaken, als het interne omkaderend personeel nodig voor de uitvoering van deze taken.

11.Verlenging engagement gemeente Gingelom in Erfgoed Haspengouw
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de verlenging van de deelname aan de projectvereniging "Erfgoed Haspengouw"
voor de periode 2021-2026 goed.
Artikel 2
De jaarlijkse financiële bijdrage wordt vastgelegd op 0,50 euro per inwoner voor de periode 2021- 2026.
Artikel 3
Een afschrift voor uitvoering zal aan de financieel directeur overhandigd worden.
12. Gemeentelijke jeugdraad: statuten
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de statuten van de jeugdraad (toegevoegd als bijlage) goed.
13. Erkenning gemeentelijke jeugdraad
Artikel 1
De gemeentelijke jeugdraad Gingelom wordt erkend overeenkomstig het decreet van 6 juli 2012, houdende
de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid.
14. Rekening, activiteitenverslag en verslag van de accountant van de
projectvereniging 'Wijk-werken Haspengouw'
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de rekening, het activiteitenverslag en het verslag van de accountant voor het jaar
2018 van de projectvereniging 'Wijk-werken Haspengouw' goed.
Artikel 2
Dit besluit wordt overgemaakt aan de voorzitter van de raad van bestuur van de projectvereniging 'Wijkwerken Haspengouw'.

