BEKNOPTE TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD
DD. 24 MAART 2009

DAGORDE
I.
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ALGEMEEN BESTUUR
Interelectra: algemene vergadering van maandag 20 april 2009.

Op de agenda van de gewone algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Verslag van de raad van bestuur van de algemene vergadering.
2. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering.
3. Balans en resultatenrekening boekjaar 2008.
4. Kwijting aan bestuurders en commissaris.
5. Toetreding nieuwe deelnemer.
6. Statutaire benoemingen.
De raad spreekt zich uit over deze punten en bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke
afgevaardigde dient in te nemen en duidt raadslid Noel Marie-Claire aan als volmachtdrager
en schepen Patrick Lismont als plaatsvervangend volmachtdrager.
002

Inter-Aqua: algemene vergadering van dinsdag 19 mei 2009.

Op de agenda van de gewone algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Verslag van de raad van bestuur van de algemene vergadering.
2. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering.
3. Balans en resultatenrekening boekjaar 2008.
4. Kwijting aan bestuurders en commissaris.
5. Toetreding nieuwe deelnemer.
6. Statutaire benoemingen.
De raad spreekt zich uit over deze punten en bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke
afgevaardigde dient in te nemen en duidt raadslid Noel Marie-Claire aan als volmachtdrager
en schepen Medart Gilbert als plaatsvervangend volmachtdrager.
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Inter-Media: algemene vergadering van maandag 25 mei 2009.

Op de agenda van de gewone algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Verslag van de raad van bestuur van de algemene vergadering.
2. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering.
3. Balans en resultatenrekening boekjaar 2008.
4. Kwijting aan bestuurders en commissaris.
5. Statutaire benoemingen.

De raad spreekt zich uit over deze punten en bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke
afgevaardigde dient in te nemen en duidt raadslid Hubar Elke aan als volmachtdrager en
schepen Omer Bovy als plaatsvervangend volmachtdrager.
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Inter-Energa: algemene vergadering van dinsdag 26 mei 2009.

Op de agenda van de gewone algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Verslag van de raad van bestuur van de algemene vergadering.
2. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering.
3. Balans en resultatenrekening boekjaar 2008.
4. Kwijting aan bestuurders en commissaris.
5. Statutaire benoemingen.
De raad spreekt zich uit over deze punten en bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke
afgevaardigde dient in te nemen en duidt raadslid Noel Marie-Claire aan als volmachtdrager
en schepen Scheepers Ingrid als plaatsvervangend volmachtdrager.
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Aaanvaarding Algemeen Nood- en Interventieplan Gingelom

In het kader van het Algemeen Nood- en Interventieplan Limburg dient elke gemeente een
eigen ANIP op te stellen.
Dit ANIP is de start voor een goede georganiseerde rampenplanning op gemeentelijk niveau.
Het plan is een leidraad waarmee de gemeentelijke veiligheidscel de noodplanning binnen de
gemeente kan coördineren en een overlegplatform bieden voor de verschillende
hulpverleningsdisciplines op Gingeloms grondgebied.
Dit plan draagt in belangrijke mate bij aan de gecoördineerde en efficiënte inzet van mensen
en middelen waarover de gemeente Gingelom beschikt ingeval een noodsituatie zich
voordoet.
Dit ANIP is een ‘dynamisch’ plan, het evolueert mee met de wijzigende risico’s en nieuwe
ontwikkelingen in onze samenleving. Het zal daarom op regelmatige basis aangepast worden
in functie van verbeterde rampenbestrijdingsprocessen en nieuwe inzichten op het vlak van
crisismanagement.
De raad aanvaardt het voorgestelde ANIP.
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OPENBARE WERKEN
Aankoop materialen voor de aanleg van stoepen in de Heiseltstraat
- Vaststellen voorwaarden
- goedkeuren bestek

Voor de aanleg van stoepen in de Heiseltstraat in Jeuk keurt de raad het bestek voor de
aankoop van materialen goed.
Het bestek omvat de aankoop van betonstraatstenen, boordplaatjes en funderingsmaterialen.
Deze aankoop wordt geraamd op 20.000 euro excl. BTW.
De stoepen zullen in eigen beheer door de gemeentelijke technische dienst worden aangelegd.

III.
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CULTUUR, SPORT & JEUGD
Subsidies sportkampioenen.

Op verzoek van raadslid Kempeneers dd.09.03.09 wordt dit punt op de dagorde geplaatst:
‘Op dinsdag 4 november 2008 heeft de gemeenteraad het subsidiereglement voor sportfysieke
sportverenigingen goedgekeurd. Mijn vraag is dan ook waarom de individuele
sportkampioenen die gehuldigd zijn geen aanspraak kunnen maken voor een subsidie .
Kunnen we aan deze sportkampioenen met de niet aangewende middelen een bijdrage geven
als blijk van waardering.’
Schepen van sport Bovy Omer deelt mee dat volgens het goedgekeurde subsidiereglement
enkel verenigingen gesubsidieerd worden.
De Voorzitter stelt dat het niet aangewezen is individuele sporters te subsidiëren temeer zij
meestal toch aangesloten zijn bij één of andere gesubsidieerde club en vanuit deze de steun
ontvangen.
Het punt wordt hierna als behandeld beschouwd.
IV.
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POLITIE & VERKEER
Overeenkomst tussen stadsbestuur St-Truiden, gemeentebesturen Gingelom en
Nieuwerkerken en de lokale politie betreffende de opdrachten van de
gemeenschapswachten.

De voorgestelde overeenkomst tussen genoemde partijen vermeldt dat:
- de contactpersoon tussen de lokale politie en de dienst gemeenschapswachten de
korpschef is;
- het opmaken van GAS-pv’s door de gemeenschapswacht steeds in opdracht en in
samenwerking met de lokale politie zal gebeuren, meestal actiegericht;
- de gemeenschapswachten de lokale politie steeds kunnen oproepen voor een
politionele interventie;
- vastgestelde strafbare feiten van overlast en van onveilige en verdachte situaties
doorgegeven worden aan de gemeenschapswachtcoördinator en hierover
terugkoppeling verzorgd wordt;
- de gemeenschapswachten niet enkel externe problemen maar ook interne problemen
melden aan de gemeenschapswachtcoördinator dewelke op zijn beurt de korpschef
inlicht;
- de korpschef aanwezig zal zijn op de maandelijkse gemeenschapswachtenvergadering.
De raad keurt deze overeenkomst goed.
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Aanpassing verkeerssituatie Dorpskouter.

Op verzoek van raadslid Kempeneers dd.09.03.09 wordt dit punt op de dagorde geplaatst:
‘Naar aanleiding van de reeds eerdere uitbreiding van de woonwijk “Dorpskouter”en het
toenemen van het aantal spelende kinderen vragen wij het verkeersbord “einde van bebouwde
kom” dat geplaatst is aan het einde van de Kriekelstraat te verplaatsen richting Buvingen
voorbij het kerkhof zodat de snelheidsbeperking 50km/h reeds van toepassing is voor men de
woonzone heeft bereikt’.

De Voorzitter meldt terzake het advies van de Lokale politie in te winnen en op basis van dit
advies de gemeenteraad in een volgende zitting een beslissing te laten nemen dewelke wel
voor goedkeuring overgemaakt dient te worden aan FOD Verkeerswezen.
Het voorstel van raadslid Aerts Jos om een globale beoordeling te laten maken van de
afbakening van de agglomeraties (woonzones) wordt eveneens positief onthaald en zal ook
met de Lokale politie besproken worden.
V.
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ALLERLEI
Verkoop afgeschreven graafmachine en lichte bestelwagen

De raad besluit om de minimum verkoopprijs van de afgeschreven JCB laadgraafcombinatie
(bouwjaar 1989) vast te stellen op € 1000 en van de lichte bestelwagen Renault Express
(bouwjaar 2000) vast te stellen op € 600.
Dit aanbod wordt via Gingelom Informatief ter kennis gebracht van de inwoners.
Aanbiedingen dienen onder gesloten omslag aan het Schepencollege te worden overgemaakt.
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Aanbrengen van verhoogd perron aan bushalte Pater Gillardstraat.

Op verzoek van raadslid Kempeneers dd.09.03.09 wordt dit punt op de dagorde geplaatst:
‘Om het instappen van het openbaarvervoer te vergemakkelijken is mij door enkele
rolstoelgebruikers gevraagd volgend punt aan de gemeenteraad voor te leggen .
Betreft: aan de bushalte in de pater Gillardstraat vlak voor de kerk ,een verhoogd perron van
18cm aan te brengen ideale instaphoogte voor rolstoelgebruikers .
In de mobiliteitskrant van januari 2009 heeft men die aanpassing uitvoerig beschreven. Deze
uitvoering zou wel ten laste komen van de gemeente’.
Schepen Lismont meldt de vraag te onderschrijven maar stelt dat het voorzien van een
verhoogd perron geen nut heeft als er geen aangepaste bussen deze halte aandoen.
Daarom werd reeds eerder door het OCMW een vraag terzake aan De Lijn overgemaakt.
Het antwoord hierop wordt afgewacht.

Charly Moyaerts
Voorzitter Gemeenteraad

