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Algemene vergadering in buitengewone zitting van de Intercommunale
Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL) op 25 september
2019: goedkeuring agenda en voordracht kandidaat-vertegenwoordiger Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de
Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg (IGL);
Gelet op het feit dat de gemeente per e-mail van 20 juni 2019 werd opgeroepen om deel te nemen
aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van IGL die op 25 september 2019 plaatsheeft
in de gebouwen van IGL te Genk;
Argumentatie
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en de latere wijzigingen;
Gelet op het feit dat de gemeente deelnemer is van de Intercommunale vereniging voor hulp aan
Gehandicapten in Limburg;
Gelet op artikel 35 van de gecoördineerde statuten van de Intercommunale vereniging voor Hulp aan
Gehandicapten in Limburg;
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Gelet op de oproepingsbrief van 20 juni 2019 voor de buitengewone vergadering van de algemene
vergadering van de Intercommunale vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg op 25
september 2019 om 18.00 uur die de volgende agendapunten bevat:
1. Toelichting van de wijzigingen aan de statuten;
2. Vaststelling van de verzoeken tot verlenging (artikel 423 §2 DLB);
3. Goedkeuring van de verlenging met impliciet de wijziging van artikel 5 van de statuten,
waarbij de bestaansduur wordt verlengd met 18 jaar tot en met 9 november 2037;
4. Vaststelling van de deelname aan de verlenging;
5. Goedkeuring van de andere wijzigingen aan de statuten (artikelsgewijs);
6. Machtiging aan de secretaris om de statuten te coördineren en neer te leggen bij de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Gelet op de toelichtingsnota betreffende de punten 2 t.e.m. 5 vermeld op de agenda van de
buitengewone vergadering d.d. 25 september 2019 van de algemene vergadering;
Overwegende dat na onderzoek van al de voorbereidende documenten m.b.t. de verlenging van IGL
en in het bijzonder om de continuïteit van de dienstverlening van IGL door haar activiteitencentra aan
de personen met een beperking te garanderen, de gemeente een verzoek tot verlenging van IGL
formuleert, akkoord gaat met de verlenging met een nieuwe termijn van achttien (18) jaar tot en met
9 november 2037 en haar (zijn) deelname aan IGL tijdens deze nieuwe termijn bevestigt;
Overwegende dat de gemeente geen bezwaren heeft tegen de andere voorgestelde wijzigingen aan
de statuten en de andere punten van de agenda;
Juridische grond
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeente formuleert een verzoek tot verlenging van IGL.

Artikel 2
De gemeente is akkoord met een verlenging van IGL met een nieuwe termijn van achttien (18) jaar
tot en met 9 november 2037, wat zich vertaalt in een wijziging van artikel 5 van de statuten van IGL.

Artikel 3
De gemeente bevestigt haar deelname aan IGL tijdens deze nieuwe termijn.

Artikel 4
De gemeente is akkoord met de wijziging van de artikelen 3 §2, 40 §3 en 47 3de alinea en de
schrapping van artikel 50 in de statuten van IGL.

Artikel 5
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De vertegenwoordiger of bij belet de plaatsvervanger wordt gemandateerd om tijdens vergadering (of
op iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen
zoals vermeld in dit besluit en verder al het nodige te doen voor afwerking van de volledige agenda.

Artikel 6
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van onderhavige
beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de Intercommunale
vereniging voor Hulp aan Gehandicapten in Limburg.

2

Plattelandsmotie - steun door de gemeente Gingelom - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 19 juni 2019 organiseerde Westhoekoverleg een congres van Vlaamse plattelandsgemeenten in
het Vlaams Parlement te Brussel. Met de organisatie van dit congres vroeg Westhoekoverleg in
samenspraak met de overige Vlaamse plattelandsgemeenten meer aandacht van de Vlaamse overheid
voor de specifieke uitdagingen waarmee deze gemeenten geconfronteerd worden. Ook de gemeenten
Linter en Glabbeek namen deel aan dit plattelandsoverleg.
Vlaamse plattelandsgemeenten delen 2 kenmerken: een uitgestrekte open ruimte en een lage
bevolkingsdichtheid. Tegelijk vormen deze 2 kenmerken de troeven van het platteland. Het platteland
biedt enerzijds een duurzaam perspectief voor de ontwikkeling van de woonfunctie in Vlaanderen.
Anderzijds vormt de open ruimte een belangrijke troef voor het aanbieden van ecosysteemdiensten
die noodzakelijk zijn voor een leefbaar en duurzaam Vlaanderen.
Naar aanleiding van het congres van de plattelandsgemeenten maakten de gemeenten Linter en
Glabbeek deze concrete plattelandsmotie (zie bijlage) op.
Argumentatie
Een goed plattelandsbeleid met een juiste financiering vanuit het gemeentefonds komt de
instandhouding van de open ruimte ten goede. Het Vlaamse beleid daarentegen richt zich eerder op
het versterken van verstedelijking en biedt onvoldoende ondersteuning voor een sterk
plattelandsbeleid. De laatste periode merken we zelfs dat iemand als de Vlaamse Bouwmeester - die
bovendien aangesteld is door de Vlaamse Regering - vooral uitblinkt in het diaboliseren van het
platteland. Ook de invoering van een totaal oneerlijke Mobiscore voor het platteland maakt de
inwoners ronduit ongerust.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad onderschrijft de slotverklaring van het congres van Vlaamse Plattelandsgemeenten
en vraagt met dit plattelandscharter dat opgemaakt werd door de gemeenten Linter en Glabbeek aan
de Vlaamse Overheid:
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 meer financiële slagkracht voor plattelandsgemeenten door enerzijds het gemeentefonds te
herzien en anderzijds ecosysteemdiensten te waarderen én te financieren;
 ondersteuning bij dorpskernversterking om de open ruimte in stand te houden en oplossingen
te bieden voor de sociale verdringing op het platteland;
 een flankerend beleid op maat van het platteland door beter openbaar vervoer en nieuwe
mobiliteitsvormen te voorzien en door een ruimtelijk beleid met duurzame
ontwikkelingsmogelijkheden voor het platteland;
 een onmiddellijke intrekking van de Mobiscore of tenminste een aanpassing van de
parameters die niet enkel op de steden, maar ook op de kernen van de plattelandsgemeenten
aangepast worden.
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Verkoop van de gronden gelegen in projectzone 2 van de verkaveling
Dorpskouter te Gingelom: aanpassing van de verkoopvoorwaarden Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet dat met het oog op de realisatie van een woonuitbreidingsgebied, gelegen te Gingelom
1°afdeling, ter plaatse genoemd Gingelom het Dorp en gelegen langs de Mgr. Keesenstraat en de
Smisberg, een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt werd hetwelk definitief vastgesteld werd door de
gemeenteraad op 28 juni 2011 en goedgekeurd werd door de Bestendige Deputatie op 21 september
2011;
Gelet dat vervolgens een verkavelingsvergunning bekomen werd op 14 november 2017 waarbij
ondermeer voorzien werd in een projectzone voor groepswoningbouw, aansluitend op de Mgr.
Keesenstraat en de Smisberg, op het verkavelingsplan aangeduid als Lot 14;
Gelet de werken ter verbetering van de wegeninfrastructuur en de nutsvoorzieningen ter hoogte van
deze projectzone dit jaar aangevat zullen worden;
Overwegende dat de verkoop van de gronden in de projectzone van Lot 14, hebbende een totale
oppervlakte van 36a 70ca, derhalve aangewezen is en dat de procedure van openbare verkoop
opgestart kan worden;
Argumentatie
Gelet het schattingsverslag opgemaakt door landmeter-expert Jean-Pierre Leenen op 3 december
2018 waaruit blijkt dat de waarde van de gronden in Lot 14 geschat wordt op € 470.000;
Overwegende dat het absoluut aangewezen is deze gronden te verkopen daar de realisatie van de
groepswoningbouw op dit perceel belangrijk is voor de verdere invulling van de verkaveling en de
latere ontwikkeling van het RUP Dorpskouter;
Overwegende dat de verkoop van de gronden en de latere bebouwing noodzakelijk is voor enerzijds
het spijzen van het investeringsbudget van de gemeente en anderzijds op langere termijn van belang
is voor het genereren van bijkomende middelen uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing;
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Overwegende dat het om voornoemde beweegredenen van belang is dat de verkoop in 2019 kan
gebeuren en het in die zin aangewezen is de instelprijs voor de openbare verkoop vast te stellen op
de schattingsprijs, namelijk € 470.000;
Overwegende dat de opbrengst van de verkoop aangewend zal worden voor de financiering van
investeringen ter instandhouding van het gemeentelijk patrimonium;
Gelet dat de verkoop openbaar zal plaatsvinden en hiertoe door het schepencollege een notaris
aangesteld dient te worden; dat in zitting van 12 februari 2019 notaris De Wilde Frank werd
aangesteld;
Gelet dat de gemeenteraad in zitting van 29 januari 2019 de verkoopvoorwaarden voor de verkoop
van de gronden gelegen in projectzone 2 van de verkaveling Dorpskouter goedkeurde; dat in de
bijzondere voorwaarden het volgende stond opgenomen:
- De biedingen voor deze openbare verkoop kunnen enkel op fysieke wijze uitgebracht worden tijdens
de zitting.
- De koper moet de koopprijs betalen op het kantoor van de notaris in euro en binnen de 6 weken te
rekenen vanaf het ogenblik dat de toewijzing definitief wordt. Deze betaling is bevrijdend. De
betaling kan slechts gebeuren per overschrijving of bankcheque. De betaling met een cheque is
slechts bevrijdend tot beloop van de geïnde sommen, vanaf de dag van inning en voor zover de
cheque gedekt is. De koper moet in het proces-verbaal van toewijzing verklaren hoe hij de
verkoopprijs zal betalen. De prijs wordt onmiddellijk opeisbaar bij niet-tijdige betaling van de kosten,
mits ingebrekestelling.
- Recht van hoger bod overeenkomstig artikel 1592 van het Gerechtelijk Wetboek: de notaris kan in
samenspraak met de vertegenwoordigers van de gemeente Gingelom ter zitting beslissen of het recht
van het hoger bod al dan niet zal worden toegepast.
Overwegenda dat na overleg met de notaris het aangewezen lijkt om de openbare verkoop te
organiseren via BIDDIT; dit omwille van de aard van het perceel en het beoogde professionele
doelpubliek; dat er hierdoor een ruimer publiek wordt bereikt en er een ruimere biedingsperiode is;
Overwegende dat het via BIDDIT echter niet mogelijk is om biedingen op een fysieke wijze te laten
gebeuren en een recht van hoger bod niet van toepassing is; dat de bijzondere voorwaarden dienen
aangepast te worden;
Juridische grond
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 41 – 11°;

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 13 stem(men) voor: Winand Abrahams; Linda Bex; Rohnny Dams; Filip De Geyter; Gert Houbey; Evy
Lesuisse; Patrick Lismont; Geert Moyaers; Annick Princen; Koen Putzeys; Ingrid Scheepers; Rita
Thierie; Jan Wicheler
- 5 stem(men) tegen: Marlies Boonen; Manu Bronckart; Danny Goyens; Rudi Koninckx; Kristof
Schiepers

5/26

Besluit
Artikel 1
Onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden wordt overgegaan tot de openbare verkoop van
bouwgronden, gelegen te Gingelom, 1°afd., namelijk de gronden gelegen in de projectzone Lot 14
zoals aangeduid op het verkavelingsplan gevoegd bij de verkavelingsvergunning dd.14 november
2017, hebbende een oppervlakte van 36a 70ca;

Artikel 2
De openbare verkoop zal via BIDDIT verlopen. De biedingen kunnen enkel op elektronische wijze
gebeuren.

Artikel 3
De instelprijs wordt vastgesteld op 470.000 EUR.

Artikel 4
De verkoop gebeurt volgens de verkoopsvoorwaarden zoals opgenomen in bijgaand lastenkohier.

Artikel 5
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de verdere uitvoering van dit besluit.

Financiën
Overheidsopdrachten
4

Raamovereenkomst voor het onderhoud van de beglazing van de gebouwen
van de gemeente en het OCMW van Gingelom van 1/11/19 tot en met
31/10/23. Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen
firma's - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Overwegende dat de gemeente Gingelom een nieuwe raamovereenkomst dient aan te gaan m.b.t. het
poetsen van de ramen van alle gebouwen vermits het contract met de firma ISS Facility werd
stopgezet eind 2018;
Argumentatie
In het kader van de opdracht 'Raamovereenkomst voor het onderhoud van de beglazing van de
gebouwen van de gemeente en het OCMW van Gingelom van 1/11/19 tot en met 31/10/23' werd een
bestek met nr. 2019-044 opgesteld door Financiën.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 16.528,92 excl. btw of € 20.000,00 incl. 21%
btw.
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 4 jaar.
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Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact
benodigde hoeveelheden.
Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 14 oktober 2019 om 10.30 uur voorgesteld.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2019, op raming RA000102 +
RA000530 + RA000516 + RA000770 en in de meerjarenplanning.
Juridische grond
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 341
betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies en
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te
keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet) en artikel 43.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.

Financiële informatie
Financiële informatie
Budget 2019: Onderhoud gebouwen
RA000102 gemeentehuis: € 11.700
RA000530 bibliotheek: € 9.700
RA000516 Den Dries: € 9.500
RA000770 Minimax: € 5.000
Uitgaven poetsen ramen van alle gebouwen in 2018: +/- 4.300€
Raming uitgaven voor 4 jaar (inclusief optioneel extra onderhoud bv voor Den Dries, verwijderen
spinnenwebben CLIM, enz...: € 20.000

Stemming op het agendapunt
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Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het bestek met nr. 2019-044 en de raming voor de opdracht 'Raamovereenkomst voor het onderhoud
van de beglazing van de gebouwen van de gemeente en het OCMW van Gingelom van 1/11/19 tot en
met 31/10/23', opgesteld door Financiën worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt
€ 16.528,92 excl. btw of € 20.000,00 incl. 21% btw.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking:
- ISS Facility Services nv, Congresstraat 35 te 1000 Brussel;
- Sepo Ruitenwasser, Fonteinstraat 17 te 3890 Gingelom;
- Jobri, Frederic de Renesselaan 16 te 3800 Sint-Truiden.

Artikel 4
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 14 oktober 2019 om 10.30 uur.

Artikel 5
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2019, op raming RA000102 +
RA000530 + RA000516 + RA000770 en in de meerjarenplanning.

Wonen en Leven
Huisvesting
5

Jaarrapportage 2018-werking IGS Haspengouw - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
In de zitting van de gemeenteraad van 23 mei 2017 werd goedkeuring gehecht aan het
projectvoorstel voor de verderzetting van de projectwerking van de Interlokale vereniging ter
ondersteuning van projecten lokaal woonbeleid Haspengouw (IGS werking 'Wonen in Haspengouw')
voor de periode 1 januari 2018 t.e.m. 31 december 2019.
Per mail dd. 4 juli 2019 werd door Stebo vzw de inhoudelijke en financiële jaarrapportage van de IGS
werking 'Wonen in Haspengouw' van het werkingsjaar 2018 ter goedkeuring overgemaakt.
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Argumentatie
De inhoudelijke en financiële jaarrapportage werd reeds goedgekeurd door het beheerscomité en
dient vervolgens conform de bepalingen van de statuten ter goedkeuring te worden voorgelegd aan
de gemeenteraden van de betrokken gemeenten.
Juridische grond
Het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 28, §2, derde en vierde lid,
ingevoegd bij het decreet van 29 juni 2007.
Het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van
subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, artikel 57.
Het besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het
lokaal woonbeleid van 21 september 2007, verder genoemd het BVR van 2007.
Het besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter
ondersteuning van het lokaal woonbeleid, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 8 juli 2016,
verder genoemd het BVR van 2016.
Het besluit van de Vlaamse Regering over het lokaal woonbeleid, goedgekeurd door de Vlaamse
regering op 16 november 2018, verder genoemd het BVR Lokaal Woonbeleid.
Het subsidiereglement voor projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid van 21 december
2016 van de provincie Limburg, dat voorzag in een financiering voor projecten voor intergemeentelijke
samenwerking ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid volgens het BVR van 2016 en dat
geherdefinieerd wordt n.a.v. het nieuwe BVR Lokaal Woonbeleid.

Financiële informatie
Financiële informatie
De uitgaven voor 2018 bedragen € 364.517,69 of 95,26 % t.o.v. de goedgekeurde begroting (€
382.669). Gingelom betaalde hiervan € 21.163.
De begroting voor 2019 bedraagt € 397.975 in totaal, met een bijdrage van € 23.259 van de
gemeente Gingelom. De begroting van 2019 werd reeds bij goedkeuring van het projectplan 20182019 door de gemeenteraad goedgekeurd (d.d. 23 mei 2017).

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 17 stem(men) voor: Winand Abrahams; Linda Bex; Manu Bronckart; Rohnny Dams; Filip De Geyter;
Danny Goyens; Gert Houbey; Rudi Koninckx; Evy Lesuisse; Patrick Lismont; Geert Moyaers; Annick
Princen; Koen Putzeys; Ingrid Scheepers; Kristof Schiepers; Rita Thierie; Jan Wicheler
- 1 onthouding(en): Marlies Boonen

Besluit
Artikel 1
De inhoudelijke en financiële jaarrapportage van de IGS werking 'Wonen in Haspengouw' voor het
werkingsjaar 2018 wordt goedgekeurd.
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Actieprogramma 'Onbebouwde percelen Publieke en Semipublieke
eigendommen' - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Vanuit het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid (DGP) krijgen de
gemeenten een duidelijke taakstelling wat betreft het bijkomend realiseren van een sociaal en
bescheiden woonaanbod. De gemeenten hebben verschillende instrumenten voorhanden die zij
kunnen aanwenden om dit sociaal woonaanbod te realiseren.
Vooreerst worden de gemeenten, overeenkomstig art. 4.1.7. van het DGP, verplicht tot het opmaken
van een actieprogramma waarbij in eerste instantie de onbebouwde bouwgronden in eigendom van
Vlaamse publieke rechtspersonen (optioneel ook deze van de semipublieke rechtspersonen)
geïnventariseerd worden. Van de totale gezamenlijke oppervlakte aan te ontwikkelen gronden die
deze inventaris oplevert, dient ten minste 25% aangewend te worden voor de verwezenlijking van het
gemeentelijk sociaal woonaanbod en dit binnen de tijdshorizon van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen (in concreto tegen 2020). In het actieprogramma dienen door de gemeenten vervolgens
een aantal acties vooropgesteld te worden die moeten leiden tot het behalen van deze doelstelling.
Argumentatie
Het actieprogramma 'Onbebouwde percelen Publieke en Semipublieke eigendommen voor de
gemeente Gingelom' werd opgesteld in samenwerking met Stebo vzw in het kader van de IGS werking
'Wonen in Haspengouw'.
Voor Gingelom werden in totaal 27 onbebouwde percelen in eigendom van publieke of semipublieke
instellingen geïnventariseerd. Deze percelen werden vervolgens afgetoetst naar mogelijkheden voor
sociale woningbouw. Hierbij werd ondermeer bijzondere aandacht besteed aan het
voorzieningenniveau in de onmiddelijke omgeving van de geïnventariseerde percelen zoals de
aanwezigheid van grootwarenhuizen, winkels, dienstverleners,... en de bediening door het openbaar
vervoer.
De 27 onbebouwde percelen in eigendom van publieke of semipublieke instellingen werden in het
actieprogramma echter allen beoordeeld als niet geschikt of niet wenselijk voor bijkomende sociale
woongelegenheden. In kleine kernen waar het aanbod aan voorzieningen beperkt is, zijn sociale
woningen immers niet wenselijk. In dorpen waar de noodzakelijke voorzieningen wel aanwezig zijn, is
er dan weer reeds een aanzienlijk aanbod aan sociale woningen gevestigd.
In het actieprogramma wordt geconcludeerd dat het gegeven dat de onbebouwde percelen in
eigendom van publieke of semipublieke instellingen door de gemeente als niet geschikt of niet
wenselijk voor bijkomende sociale woongelegenheden werden beoordeeld niet problematisch is,
aangezien voor de gemeente Gingelom het bindend sociaal objectief reeds behaald is, waardoor
bijkomende uitbreiding door aanwending van de percelen in eigendom van publieke of semipublieke
instellingen niet noodzakelijk is.
Het ontwerp van het actieprogramma ‘Onbebouwde percelen Publieke en Semipublieke eigendommen
in Gingelom’ werd besproken op het lokaal woonoverleg op 06/06/2019. Er werden door de
aanwezigen op het woonoverleg geen bijkomende opmerkingen geformuleerd.
Het actieprogramma wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
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Juridische grond
Het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid (DGP) en in het bijzonder art.
4.1.7. betreffende de verplichting tot het opmaken van een actieprogramma voor de onbebouwde
percelen in eigendom van Vlaamse (semi-)publieke rechtspersonen.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 17 stem(men) voor: Winand Abrahams; Linda Bex; Manu Bronckart; Rohnny Dams; Filip De Geyter;
Danny Goyens; Gert Houbey; Rudi Koninckx; Evy Lesuisse; Patrick Lismont; Geert Moyaers; Annick
Princen; Koen Putzeys; Ingrid Scheepers; Kristof Schiepers; Rita Thierie; Jan Wicheler
- 1 onthouding(en): Marlies Boonen

Besluit
Artikel 1
Het actieprogramma 'Onbebouwde percelen Publieke en Semipublieke eigendommen in Gingelom'
wordt goedgekeurd, een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan het Agentschap WonenVlaanderen.

Vrije Tijd
Sport
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Gemeentelijke Gymclub Gingelom - aanpassing lidgelden - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Tijdens de doelmatigheidsanalyse van 4 juni 2019 is beslist de lidgelden van de gemeentelijke
Gymclub Gingelom te verhogen. Dit is verantwoord gezien we de laatste jaren het gevraagde aantal
gekwalificeerde lesgevers via Sportwerk Vlaanderen toegewezen krijgen en zo de kwaliteit van de
lessen voor 70 tot 100 kinderen sterk wisten te verhogen. De lidgelden bij de de gemeentelijke
Gymclub Gingelom zijn sinds 2013 niet meer aangepast.
Argumentatie
De lidgelden zijn sinds het besluit van de gemeenteraad van 3 september 2013 niet meer gewijzigd.
Er worden via Sportwerk Vlaanderen meerdere gekwalificeerde sportlesgevers ingeschakeld.
De loonkosten van deze lesgevers zijn de laatste jaren sterk gestegen en worden geïndexeerd.
Gelet op de financiële toestand van de gemeente.
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

Financiële informatie
Financiële informatie
Budget Lidgelden Gymclub RA000462 (3000 euro in budget 2019).
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Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Vanaf het seizoen 2019-2020 zijn volgende jaarlijkse lidgelden voor de gemeentelijke Gymclub
Gingelom van toepassing:
- 50 euro voor het eerste kind
- 40 euro voor het tweede kind uit hetzelfde gezin
- 25 euro vanaf het derde kind uit hetzelfde gezin
De lidgelden worden jaarlijks geïndexeerd en afgerond naar een geheel getal.

7

Gemeentelijke jeugd-, sport- en cultuurraad: afsprakennota
(samenwerkingsmodaliteiten tussen adviesraden en gemeentebestuur) Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Tijdens de vorige legislatuur was er voor de jeugd-, sport- en cultuurraad en bibliotheekcommissie
een aparte afsprakennota met het gemeentebestuur. Deze 4 nota's van 23/04/2013 worden nu in één
afsprakennota gebundeld.
Argumentatie
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal
jeugdbeleid.
Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugd-, sport- en cultuurraad rcp. 6 mei 2019, 27 juni 2019,
en 8 juli 2019.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 17 stem(men) voor: Winand Abrahams; Linda Bex; Manu Bronckart; Rohnny Dams; Filip De Geyter;
Danny Goyens; Gert Houbey; Rudi Koninckx; Evy Lesuisse; Patrick Lismont; Geert Moyaers; Annick
Princen; Koen Putzeys; Ingrid Scheepers; Kristof Schiepers; Rita Thierie; Jan Wicheler
- 1 onthouding(en): Marlies Boonen

Besluit
Artikel 1
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De afsprakennota met de gemeentelijke jeugd-, sport- en cultuurraad, als bijlage, wordt door de
gemeenteraad goedgekeurd.

Bijlagen


Afsprakennota JR-SR-CR-GR-27-08-2019.pdf
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Afsprakennota jeugdraad - sportraad - cultuurraad
Artikel 1 - erkenning
De gemeentelijke adviesraden voor jeugd-, sport- en cultuur worden erkend als adviesorgaan volgens de nadere
voorwaarden bepaald in dit gemeenteraadsbesluit en w.b. jeugd eveneens in uitvoering van het decreet vn 6 juli
2012 (zie aanhef).
Artikel 2 – doelstellingen:
De betrokkenheid en de inspraak verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, de uitwerking van de gemeentelijke
dienstverlening en bij de evaluatie, inzonderheid de voorbereiding en de uitvoering van het meerjarenplan van
de gemeente.
De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen zullen de raden betrekken en zo nodig om
advies vragen bij de voorbereiding, de definitieve besluitvorming en de uitvoering van het gemeentelijk jeugd-,
sport- en cultuurbeleid.
De adviesraden zullen op eigen initiatief of op verzoek, advies verlenen over aangelegenheden die de raden
belangrijk achten in het kader van het gemeentelijk jeugd-, sport- en cultuurbeleid en voor alle aangelegenheden
die voorzien zijn in de van kracht zijnde regelgeving.
Artikel 3 – informatie-uitwisseling en overleg:
Om de adviesfunctie van deze adviesraden mogelijk te maken, zal het gemeentebestuur aan de raden de
dagordepunten van de gemeenteraad meedelen welke handelen over jeugd-, sport- en cultuuraangelegenheden.
De bevoegde schepenen zullen op vraag van raden mededeling geven van de agendapunten van de vergaderingen
van het college van burgemeester en schepenen die te maken hebben met hun specifieke beleidsmateries.
Artikel 4 - informatie:
Als het gemeentebestuur een raad om advies vraagt, zal het bij de adviesvraag alle nodige informatie voegen.
Tevens hebben de leden van de adviesraden het recht om inzage te nemen in alle documenten en dossiers die
betrekking hebben op het dossier, tenzij er wettelijke bezwaren zijn. Dit inzagerecht kan uitgeoefend worden via
de gemeentelijke ambtenaren die toegewezen is aan de adviesraden.
Als de adviesraden op eigen initiatief een advies wensen uit te brengen, kunnen ze steeds informatie opvragen
aan het college van burgemeester en schepenen, dat deze informatie zal ter beschikking stellen tenzij er
wettelijke bezwaren zijn.
De schriftelijke verzoeken om informatie vanwege de adviesraden zullen binnen de 10 dagen beantwoord
worden door de gevraagde informatie ter beschikking te stellen, ofwel door de wettelijke bezwaren tegen de
informatieverstrekking mede te delen.
Artikel 5 - adviesvragen:
Het gemeentebestuur zal de adviesvragen schriftelijk stellen met :
a) een duidelijke omschrijving van de concrete vraag;
b) opgave van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de adviesgever moet rekening houden;
c) opgave van de uiterste datum van inlevering van het advies bij het gemeentebestuur.
Het gemeentebestuur zal de jeugd-, sport- of cultuurraad minimaal een termijn van 3 weken geven te rekenen
vanaf de aankomstdatum van de adviesvraag bij deze raden.
Slechts om uitzonderlijke redenen en omwille van hoogdringendheid, kan het gemeentebestuur deze termijn
gemotiveerd inkorten.
In onderlinge afspraak tussen de adviesraad en gemeentebestuur kan de termijn ook verlengd worden.
Artikel 6 – advies uitbrengen:
De raden zullen hun adviezen steeds schriftelijk bezorgen aan het gemeentebestuur en erin melding maken van :
a) de wijze waarop het advies tot stand kwam met een duidelijke opgave van welke betrokkenen op welke
manier geconsulteerd werden;
b) de argumentatie die geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies;
c) een duidelijke weergave van het standpunt van de adviesraad, met vermelding van afwijkende meningen of
minderheidsstandpunten.
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De tekst van de adviezen maakt steeds deel uit van het desbetreffende dossier dat wordt voorgelegd aan het
college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.
Artikel 7 – beantwoorden van adviezen:
Het gemeentebestuur zal binnen een termijn van 3 weken te rekenen vanaf de datum dat het advies bij het
gemeentebestuur toekwam, een schriftelijk gemotiveerd antwoord op het advies bezorgen aan de betreffende
raden. Indien de verdere behandeling van het dossier langere tijd vraagt, zal het gemeentebestuur binnen de
3 weken een antwoord bezorgen met melding van de procedure die het dossier nog verder moet volgen en de
opgave van de datum dat een definitief antwoord aan de adviesraad zal bezorgd worden.
Eventuele afwijkingen op het uitgebrachte advies zullen door het bestuur eveneens duidelijk gemotiveerd worden.
Artikel 8 – ondersteuning:
Het gemeentebestuur zal de raden ondersteunen door :
a) in het gemeentelijk budget jaarlijks een krediet voor de financiering van de werking op te nemen. De controle
op de aanwending van het budget zal gebeuren door het college van burgemeester en schepenen.
b) het voorzien van administratieve en logistieke ondersteuning door de gemeentelijke diensten
De concrete uitwerking hiervan zal gebeuren door het college van burgemeester en schepenen in overleg met de
adviesraden.
Artikel 9 – verzekering raden:
De jeugd- sport- en cultuurraad ressorteren onder het gemeentebestuur. Ter dekking van de risico’s ‘Burgerlijke
Aansprakelijkheid’ en ‘Lichamelijke Ongevallen’, zal het gemeentebestuur de nodige verzekeringspolissen
afsluiten voor de stemgerechtigde leden en hun plaatsvervangers van deze raden.
Artikel 10 – samenstelling en werking van de jeugd-, sport- en cultuurraad:
De erkende adviesraden leggen de statuten over de samenstelling en de werking ter bekrachtiging voor aan de
gemeenteraad.
Artikel 11 – wijzigingen:
Aan deze afsprakennota voor de jeugd-, sport- en cultuurraad, kunnen maar wijzigingen door de gemeenteraad
aangebracht worden, na voorafgaande besprekingen met de jeugdraad, het bestuur van de sportraad of deze van
de cultuurraad, die tevens moet gevraagd worden om een schriftelijk advies uit te brengen.
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Gemeentelijke sportraad: statuten - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De sportraad fungeert als een inspraak- en participatieorgaan t.a.v. het gemeentelijk beleid.
Argumentatie
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad van 27 juni 2019.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 13 stem(men) voor: Winand Abrahams; Linda Bex; Rohnny Dams; Filip De Geyter; Gert Houbey; Evy
Lesuisse; Patrick Lismont; Geert Moyaers; Annick Princen; Koen Putzeys; Ingrid Scheepers; Rita
Thierie; Jan Wicheler
- 4 stem(men) tegen: Manu Bronckart; Danny Goyens; Rudi Koninckx; Kristof Schiepers
- 1 onthouding(en): Marlies Boonen

Besluit
Artikel 1
De aangepaste statuten, als bijlage, worden door de gemeenteraad goedgekeurd.

Bijlagen


Statuten SR-GR-27-08-2019.pdf
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Gemeentelijke sportraad: statuten
Hoofdstuk 1: oprichting en erkenning Gemeentelijke Sportraad
Artikel 1 – De Gemeentelijke Sportraad
In Gingelom is een afzonderlijke gemeentelijke sportraad samengesteld en erkend door de gemeenteraad.

Hoofdstuk 2: doelstellingen
Artikel 2 - algemeen
De sportraad heeft als algemeen doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te
bevorderen. Dit in het belang van het algemeen welzijn en van de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van
zo veel mogelijk Gingelomse inwoners.
De sportraad heeft als taak advies aan de gemeentelijke overheid te geven, op eigen initiatief of op verzoek,
voor alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid.
Artikel 3 - concreet
a) De gemeente bij het beheer van sportaccommodaties bijstaan.
b) Het coördineren van de sport- en recreatieactiviteiten door het tot stand brengen van overleg en
samenwerking tussen verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties op het gebied van
competitie- en recreatiesport.
c) Op eigen initiatief of op verzoek advies uitbrengen aan het gemeentebestuur en aan particuliere instanties
inzake sport- en recreatieaangelegenheden en inzake planning en uitbouw van de desbetreffende infrastructuur.
d) Onderzoeken, documenteren en informeren i.v.m. sport- en recreatieaangelegenheden.
e) Initiatieven nemen op basis van specifieke behoeften van de sport- en recreatiesector.

Hoofdstuk 3: samenstelling en structuur
Artikel 4
De sportraad is representatief voor alle vormen van sportbeoefening en bestaat uit een uit een Algemene
Vergadering en een Bestuur.

Afdeling 1: Algemene Vergadering
Artikel 5 – samenstelling
1. Stemgerechtigde leden sportraad:
a) Afgevaardigden van alle Nederlandstalige sportinitiatieven, o.a. sportverenigingen, -instellingen, -organisaties
en scholen, zowel private als publieke, die een sportieve werking op het grondgebied van Gingelom ontplooien.
b) Maximum 2 sportdeskundigen die in Gingelom wonen, die geen politiek mandaat uitoefenen.
Deskundigen zijn personen die door hun bijzondere sportieve bevoegdheid en/of bekwaamheid positief kunnen bijdragen
tot de werking van de sportraad. Zij kunnen geen bestuurslid zijn van een organisatie die lid is van de sportraad.
2) Waarnemers:
Waarnemers zijn geen lid van de sportraad. Zij hebben een raadgevende stem en staan in voor het secretariaat.
a) De Schepen van Sport;
b) De sportgekwalificeerde sportambtenaar (sportfunctionaris of zijn vervanger)
Artikel 6 – afgevaardigde en plaatsvervanger
Elke vereniging, organisatie of instelling wijst volledig vrij één stemgerechtigd lid en één plaatsvervanger aan en
deze voldoet aan de volgende voorwaarden:
a) lid van de organisatie die zij vertegenwoordigen;
b) niet meer dan één organisatie vertegenwoordigen;
c) geen politiek mandaat uitoefenen
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Artikel 7 – lid worden
Een organisatie die lid van de sportraad wenst te worden dient, overeenkomstig het erkenningsreglement, een
schriftelijke aanvraag te richten aan het Bestuur van de Sportraad.
Indien de organisatie beantwoordt aan artikel 5, punt 1, kan ze toetreden tot de Algemene Vergadering. Na
erkenning wordt de organisatie stemgerechtigd.
Artikel 8 – Procedure van samenstelling Algemene Vergadering
1. Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad wordt de sportraad hersamengesteld en erkend, en zijn de
samenwerkingsmodaliteiten (afsprakennota) tussen bestuur en raad bepaald.
De oproep van de kandidaat leden gebeurt via diverse informatiekanalen.
2. Afgevaardigden die hun verenigingen, door om het even welke reden, niet meer kunnen vertegenwoordigen
kunnen door deze verenigingen onmiddellijk vervangen worden.
3. Als lid van de sportraad engageren de leden zich de doelstellingen vermeld in hoofdstuk 2 te realiseren.
4. Politieke mandatarissen actief op eender welk niveau kunnen geen lid zijn van de sportraad.

Afdeling 2: Bestuur van de sportraad
Artikel 9 - samenstelling
1. Stemgerechtigde leden:
a) één afgevaardigde per sectie:

1. Dierensporten
4. Parasporten
7. Zaalsporten

2. Individuele sporten
5. Scholen

3. Mobiele Sporten
6. Voetbal

b) voorzitter
c) maximum 2 deskundigen die in Gingelom wonen
2. Waarnemers:
a) de Schepen van Sport;
b) de sportmedewerker (sportfunctionaris of zijn vervanger).
Artikel 10 – bestuursleden
De 7 sectieafgevaardigden, die door hun sectieleden worden aangeduid, zijn automatisch lid van het Bestuur.
Heeft een bepaalde sectie geen afgevaardigde dan vertegenwoordigen al de overige bestuursleden deze sectie.
Maximum 2 sportdeskundigen kunnen het bestuur vervolledigen.
Artikel 11 - voorzitter
Het bestuur kiest uit haar bestuursleden bij gewone meerderheid van stemmen, een voorzitter.
Bij afwezigheid van de voorzitter neemt het oudste bestuurslid het voorzitterschap waar.
Artikel 12 – duur en vrijkomende mandaten
§1. De duur van de mandaten bedraagt 6 jaar.
§2. Als een mandaat van een bestuurslid tussentijds vacant wordt, dan duidt de sectie, waartoe dit uittredend
lid behoort, een ander bestuurslid aan. De opvolger voltooit het mandaat van zijn voorganger.
§3. Komt de functie van voorzitter open te staan dan is de procedure voorzien in artikel 11 van toepassing.
Artikel 13 - bevoegdheden
Het bestuur heeft alle bevoegdheden om de doelstellingen vermeld in hoofdstuk 2 te realiseren.
Alle besluiten (behalve over de statuten) worden bij een gewone meerderheid van de aanwezige
stemgerechtigde leden genomen.
Voor de wijziging van de statuten moet tweederde van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
De stemming onder deze aanwezigen gebeurt bij tweederde meerderheid.
Wordt het aantal aanwezigen niet gehaald, dan beslist de volgende vergadering ongeacht het aantal aanwezigen.
De aangepaste statuten wordt aan de eerstvolgende Algemene Vergadering meegedeeld.

2
18/26

Hoofdstuk 4: Financieel beheer
Artikel 14:
§1 Het financieel beheer van de raad gebeurt door de voorzitter en de sportmedewerker.
Voor belangrijke uitgaven wordt het College van Burgemeester en Schepenen advies gevraagd.
§2. De leden kunnen de rekening van de sportraad steeds inzien.
§3. De rekening van de sportraad van het vorige jaar wordt jaarlijks aan de Algemene Vergadering ter
goedkeuring voorgelegd. Twee leden ondertekenen het kasboek voor akkoord.
§4. Bij ontbinding van de sportraad worden de netto kasgelden overgemaakt aan een andere vereniging met een
soortgelijk maatschappelijk doel die haar werking ontplooit op het grondgebied van Gingelom.
Deze vereniging wordt door de gemeenteraad, op advies van de Algemene Vergadering, aangewezen.

Hoofdstuk 5: opheffing statuten
Artikel 15
De statuten van de gemeentelijke sportraad van 23/04/2013 worden opgeheven.
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Erkenning van de Gingelomse sportverenigingen: aanpassing reglement Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De erkende sportverenigingen maken deel uit van de algemene vergadering van de sportraad en
komen o.m. in aanmerking voor subsidies.
Argumentatie
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;
Gelet op de Panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in de
sport centraal stelt;
Gelet op het belang dat de gemeenteraad hecht aan het vrijwilligerswerk in de sport;
Gelet op het advies van de gemeentelijke sportraad van 25 april 2019.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 13 stem(men) voor: Winand Abrahams; Linda Bex; Rohnny Dams; Filip De Geyter; Gert Houbey; Evy
Lesuisse; Patrick Lismont; Geert Moyaers; Annick Princen; Koen Putzeys; Ingrid Scheepers; Rita
Thierie; Jan Wicheler
- 4 stem(men) tegen: Manu Bronckart; Danny Goyens; Rudi Koninckx; Kristof Schiepers
- 1 onthouding(en): Marlies Boonen

Besluit
Artikel 1
Het reglement inzake de erkenning van de Gingelomse sportverenigingen, als bijlage, wordt
goedgekeurd door de gemeenteraad.

Bijlagen


Erkenningreglement-sportvereniging-GR-agenda-02-07-2019.pdf
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Erkenningsvoorwaarden voor de Gingelomse sportverenigingen
Artikel 1: Komen in aanmerking voor erkenning:
1. verenigingen zonder winstoogmerk;
2. feitelijke verenigingen.
Artikel 2: Verenigingen die reeds erkend zijn via een andere gemeentelijk adviesraad (bijv. jeugd- of
cultuurraad) komen niet voor erkenning als gemeentelijke sportvereniging in aanmerking.
Artikel 3: De sportvereniging moet een open vereniging zijn. Hieronder wordt verstaan dat iedereen
lid kan worden van de sportvereniging op voorwaarde dat hij/zij de waarden en normen, reglementen
en doelstellingen van de vereniging eerbiedigt.
Artikel 4: Een kopie van de statuten of het huishoudelijk reglement dient op schriftelijk verzoek aan
de sportdienst bezorgd te worden (indien beschikbaar).
Artikel 5: De sportvereniging moet een autonoom bestuur hebben met minstens 3 personen met
respectievelijk volgende taakverdeling: voorzitter, schatbewaarder en secretaris.
Artikel 6: Om in aanmerking te komen voor erkenning moet de sportvereniging minstens
15 aangesloten leden hebben.
Artikel 7: De zetel van de vereniging moet in Gingelom gevestigd zijn en een meerderheid van de
bestuursleden en sportende leden samen woont in Gingelom.
Artikel 8: De sportvereniging heeft een werking in Gingelom. Het Nederlands dient bij haar werking
en organisatie gebruikt te worden. Alle gegevens en documenten van de vereniging dienen op de
zetel in het Nederlands aanwezig te zijn.
Artikel 9: Minstens de helft van de sportieve activiteiten moet plaatsvinden in Gingelom. Indien de
vereniging kan aantonen dat er geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie in Gingelom
aanwezig is, dan is deze voorwaarde niet van toepassing.
Artikel 10: De sportvereniging moet een actieve sportwerking kunnen aantonen.
Artikel 11: De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de sportvereniging, haar bestuurders en haar
lesgevers moet door een verzekering gedekt zijn.
Artikel 12: De sportvereniging moet ter bescherming van haar aangesloten leden een
verzekeringspolis afsluiten.
Artikel 13: Komen voor erkenning in aanmerking de verenigingen waar:
- de fysieke inspanning centraal staat
- het sociale aspect van de sport centraal staat
- het organiseren van sportevenementen en -wedstrijden het doel is
Artikel 14: De erkenning kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna beschreven procedure:
- De aanvraag tot erkenning wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde formulieren
ingediend bij de sportdienst. Reglement en aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de sportdienst.
- Na ontvangst van de aanvraag wordt de vraag voor advies aan de sportraad voorgelegd
- Op basis van het advies van de sportraad en de aanvraag neemt het college van burgemeester en
schepenen een beslissing tot erkenning.
Artikel 15: Het reglement tot gemeentelijke erkenning van de Gingelomse sportverenigingen van 23
april 2013 wordt opgeheven.

1
21/26

Cultuur
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Gemeentelijke cultuurraad: statuten - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
De cultuurraad fungeert als een inspraak- en participatieorgaan t.a.v. het gemeentelijk beleid.
Argumentatie
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op het advies van de gemeentelijke cultuurraad van 8 juli 2019.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 13 stem(men) voor: Winand Abrahams; Linda Bex; Rohnny Dams; Filip De Geyter; Gert Houbey; Evy
Lesuisse; Patrick Lismont; Geert Moyaers; Annick Princen; Koen Putzeys; Ingrid Scheepers; Rita
Thierie; Jan Wicheler
- 4 stem(men) tegen: Manu Bronckart; Danny Goyens; Rudi Koninckx; Kristof Schiepers
- 1 onthouding(en): Marlies Boonen

Besluit
Artikel 1
De aangepaste statuten, als bijlage, worden door de gemeenteraad goedgekeurd.

Bijlagen


Statuten ontwerp cultuurraad 2019 def.pdf
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Gemeentelijke Cultuurraad: statuten
Hoofdstuk 1: oprichting en erkenning Gemeentelijke Cultuurraad
Artikel 1 – De Gemeentelijke Cultuurraad
In Gingelom is een gemeentelijke cultuurraad samengesteld en erkend door de gemeenteraad.

Hoofdstuk 2: doelstellingen
Artikel 2 - algemeen
De cultuurraad heeft als doel een eigen adviesstructuur uit te bouwen op maat van de lokale noden en behoeften.
Ze bereidt het cultuurbeleid voor en evalueert het.
Artikel 3 - concreet
a) Op vraag van het gemeentebestuur en op eigen initiatief adviezen uitbrengen maar ook over alle aangelegenheden
betreffende het cultureel beleid bedoeld in art. 4, 1° tot en met 10°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, met uitzondering van 7° (jeugdbeleid) en 9° (sport).
b) Overleg en samenwerking tot stand brengen tussen plaatselijke sociaal-culturele verenigingen, de bibliotheek
en andere organisaties die actief zijn in de culturele sector.
c) Voorstellen op vlak van activiteiten, vorming, … aanbrengen en ondersteunen.

Hoofdstuk 3: samenstelling en structuur
Artikel 4
De Cultuurraad moet voldoende representatief zijn om alle bestaande culturele sectoren en voor alle bestaande vormen
van cultuurbeleving en -beoefening bij de bevolking. De raad bestaat uit een Algemene Vergadering en een bestuur.

Hoofdstuk 4: structuur cultuurraad
Afdeling 1: Algemene vergadering
Artikel 5 – samenstelling
a. Stemgerechtigde leden:
1. Alle culturele organisaties en instellingen, zowel private als publieke, die het Nederlandstalige cultureel leven
bevorderen, die werken met vrijwilligers of professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op het
grondgebied van de gemeente.
2. Maximum 2 cultuurdeskundigen van Gingelom die het Nederlandstalige culturele leven bevorderen.
3. Twee bibliotheekgebruikers (bij voorkeur -25 jaar en +25 jaar)
De leden worden ingedeeld in secties volgens hun cultuurbeoefening of culturele activiteiten.
b. Waarnemers:
Waarnemers zijn geen lid van de cultuurraad, hebben een raadgevende stem en staan in voor het secretariaat.
a) de schepen van cultuur en bibliotheek
b) de cultuurmedewerker
c) de bibliothecaris
Artikel 6 - afgevaardigde en plaatsvervanger
Elke organisatie of instelling duidt één afgevaardigde en één plaatsvervanger aan en deze moeten aan de volgende
voorwaarden voldoen:
a) actief lid zijn van de organisatie die zij vertegenwoordigen;
b) niet meer dan één vereniging vertegenwoordigen;
c) geen politiek mandaat uitoefenen;
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Artikel 7 - lid worden
Een organisatie die lid van de cultuurraad wenst te worden dient, overeenkomstig het erkenningsreglement, een
schriftelijke aanvraag te richten aan het bestuur van de cultuurraad.
Indien deze organisatie beantwoordt aan de bepalingen van artikel 5, punt 1, kan ze toetreden tot de Algemene
Vergadering. Na erkenning wordt de organisatie stemgerechtigd.
Artikel 8 - Procedure en samenstelling Algemene Vergadering
1. Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad wordt de cultuurraad hersamengesteld en erkend en zijn de
samenwerkingsmodaliteiten (afsprakennota) tussen bestuur en raad bepaald.
De oproep van de kandidaat leden gebeurt via diverse informatiekanalen.
2. Afgevaardigden die hun verenigingen, door om het even welke reden, niet meer kunnen vertegenwoordigen kunnen
door deze verenigingen onmiddellijk vervangen worden.
3. Door hun lidmaatschap bij de cultuurraad engageren de leden zich om de doelstellingen vermeld in hoofdstuk 2 te
realiseren.
4. Politieke mandatarissen actief op eender welk niveau kunnen geen lid zijn van de cultuurraad.

Afdeling 2: Bestuur van de cultuurraad
Artikel 9 – samenstelling
1. Stemgerechtigde leden:
a) één afgevaardigde per sectie:
1. Buurtwerking
2. Erfgoed
3. Kunst en muziek
4. Sociaal culturele vorming
5. Scholen
6. Senioren
7. Bibliotheek
b) voorzitter
c) max. 2 deskundigen die in Gingelom wonen
2. Waarnemers:
a) de schepen van cultuur en bibliotheek
b) de cultuurmedewerker
c) de bibliothecaris
Artikel 10 - bestuursleden
De 7 sectieafgevaardigden, die door hun sectieleden worden aangeduid, zijn automatisch lid van het Bestuur.
Heeft een bepaalde sectie geen afgevaardigde dan vertegenwoordigen al de overige bestuursleden deze sectie.
Maximum 2 cultuurdeskundigen kunnen het bestuur vervolledigen.
Artikel 11 - voorzitter
Het bestuur kiest uit haar bestuursleden bij gewone meerderheid van stemmen een voorzitter.
Bij afwezigheid van de voorzitter neemt het oudste bestuurslid het voorzitterschap waar.
Artikel 12 - duur en vrijkomende mandaten
§1. De duur van de mandaten bedraagt 6 jaar.
§2. Als een mandaat van een bestuurslid tussentijds vacant wordt, dan duidt de sectie, waartoe dit uittredend lid
behoort, een ander bestuurslid aan. De opvolger voltooit het mandaat van zijn voorganger.
§3. Komt de functie van voorzitter open te staan dan is de procedure voorzien in artikel 11 van toepassing.
Artikel 13 - bevoegdheden
Het bestuur heeft alle bevoegdheden om de doelstellingen vermeld in hoofdstuk 2 te realiseren.
Alle besluiten (behalve over de statuten) worden bij een gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden
genomen.
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Voor de wijziging van de statuten moet tweederde van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
De stemming onder deze aanwezigen gebeurt bij tweederde meerderheid.
Wordt het aantal aanwezigen niet gehaald, dan beslist de volgende vergadering ongeacht het aantal aanwezigen.
De aangepaste statuten wordt aan de eerstvolgende Algemene Vergadering meegedeeld.
Artikel 14 - Financieel beheer
§1 Het financieel beheer van de raad gebeurt door de voorzitter en de cultuurmedewerker. Voor belangrijke uitgaven
wordt het College van Burgemeester en Schepenen advies gevraagd.
§2. De leden kunnen de rekening van de cultuurraad steeds inzien.
§3. De rekening van de cultuurraad van het vorige jaar wordt jaarlijks aan de Algemene Vergadering ter goedgekeurd
voorgelegd. Twee leden ondertekenen het kasboek voor akkoord.
§4. Bij ontbinding van de cultuurraad worden de netto kasgelden overgemaakt aan een andere vereniging met een
soortgelijk maatschappelijk doel die haar werking ontplooit op het grondgebied van Gingelom. Deze vereniging
wordt door de gemeenteraad, op advies van de Algemene Vergadering, aangewezen.
Artikel 15
De statuten van de gemeentelijke cultuurraad van 27/06/2017 en van het besluit tot beheer van de gemeentelijke
bibliotheek CLIM: aanpassing afsprakennota van 23 april 2013 worden opgeheven.
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27 augustus 2019 20:45 - De voorzitter sluit de zitting
Algemeen directeur
Kim Peters

Voorzitter gemeenteraad
Patrick Lismont
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