Beknopte toelichting van de gemeenteraad
Zitting van 24 april 2018 om 20:00 uur

DAGORDE:

1. Politie.
001

Jaarverslag 2017 van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken:
voorstelling.

Korpschef Steve Provost geeft toelichting aangaande het jaarverslag 2017 van de lokale politie Sint-Truiden
– Gingelom – Nieuwerkerken.

002

Protocol bestuurlijke handhaving criminaliteit en onveiligheid.

Diverse actoren in de veiligheidsketen worden elk binnen hun eigen bevoegdheid geconfronteerd met
onveiligheidsfenomenen.
Het uitwisselen van informatie tussen de verschillende partners is noodzakelijk om te komen tot een
interdisciplinaire en probleemoplossende samenwerking met het oog op de goede handhaving van de
openbare orde, het voorkomen van het plegen van misdrijven en meer in het algemeen de integrale en
geïntegreerde aanpak van criminaliteit en onveiligheid.
De specifieke doelstelling is om te voorkomen dat criminelen en/of criminele organisaties door de overheid
onbewust of ongewild, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks worden gefaciliteerd in hun criminele
doelstellingen en/of te voorkomen dat er een vermenging ontstaat tussen onder- en bovenwereld en de
economische machtsposities te doorbreken die zijn opgebouwd met behulp van illegaal vergaard kapitaal.
De bestuurlijke overheden beschikken hiervoor over meerdere tools zoals het opleggen van een
administratieve sanctie (vb. een administratieve geldboete of de administratieve sluiting van een instelling),
een bestuurlijke politiemaatregel (vb. een tijdelijk plaatsverbod) dan wel een gewone administratieve beslissing
(vb. de uitsluiting van deelname aan een openbare aanbesteding).
Hierbij kunnen gerechtelijke gegevens dienstig zijn, waaronder verstaan wordt hetzij politionele
informatie van gerechtelijke aard dan wel gerechtelijke informatie sensu stricto, conform de omzendbrief
bestuurlijke handhaving (BH) 10/2017 randnummer 6.
Het protocol heeft als voorwerp deze gerechtelijke informatie-uitwisseling te regelen. Het wijzigt dus niets
aan bestaande interne regels inzake informatiedeling bij de andere partners (bv. binnen de bestuurlijke
overheid zelf).
Op initiatief van de Gouverneur wordt dit protocol in alle Limburgse zones aan de gemeenteraden
voorgelegd.
De Raad besluit de bepalingen van dit protocol goed te keuren.
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2. Algemeen beleid & coördinatie.
003

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media : algemene vergadering
van 8 mei 2018.

De dagorde van voornoemde gewone algemene vergadering vermeldt volgende punten:
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
2. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
3. Balans en resultatenrekening boekjaar 2017
4. Kwijting aan bestuurders en commissaris
5. Benoeming bestuurders
6. Statutaire mededelingen.
De Raad duidt schepen Geert Moyaers aan als volmachtdrager en raadslid Pascal Vanmolle als
plaatsvervangend volmachtdrager.

004

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa: algemene vergadering
van 15 mei 2018.

De dagorde van voornoemde gewone algemene vergadering vermeldt volgende punten:
7. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
8. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
9. Balans en resultatenrekening boekjaar 2017
10. Kwijting aan bestuurders en commissaris
11. Statutaire mededelingen
De Raad duidt schepen Scheepers Ingrid voor als volmachtdrager en schepen Thierie Rita als
plaatsvervangend volmachtdrager.

005

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua : algemene vergadering
van 22 mei 2018

De dagorde van voornoemde gewone algemene vergadering vermeldt volgende punten:
12. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
13. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
14. Balans en resultatenrekening boekjaar 2017
15. Kwijting aan bestuurders en commissaris
16. Benoeming bestuurder(s)
17. Statutaire mededelingen.
De Raad duidt schepen Wicheler Jan voor als volmachtdrager en raadslid Medart Gilbert als
plaatsvervangend volmachtdrager.

006

Projectvereniging Wijk-werken Haspengouw: goedkeuring statuten.

Het Wijk-werken is sinds 1 januari van dit jaar in voege en vervangt het vroegere PWA. Voorlopig ligt de
organisatie
van
het
Wijk-werken
nog
in
handen
van
de
VDAB.
Maar
vanaf
1 juli ek. is het de bedoeling om samen met 7 andere Zuid-Limburgse gemeenten de projectvereniging ‘Wijkwerken Haspengouw’ op te richten. De deelnemende gemeenten zijn: Gingelom, Sint-Truiden,
Nieuwerkerken, Wellen, Heers, Kortessem, Borgloon en Alken.
Voor de oprichting van de projectvereniging moeten de statuten worden goedgekeurd door de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.
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De VDAB voorziet 0,2 VTE per schijf van 12.000 inwoners voor de ondersteuning van de wijkwerken. Voor
het grondgebied van de 8 deelnemende gemeenten betekent dit een ondersteuning door 1,6 VTE vanuit de
VDAB.
Alle kosten en baten van de projectvereniging worden tussen de deelnemende gemeenten verdeeld op basis
van het aantal inwoners. Er zal voor het ‘aansturend bestuur’, nl. de stad Sint-Truiden, een kost voor de
regierol voorzien worden van 0,15%.
Elke gemeente wordt gevraagd om 0,50 € / inwoner te voorzien als startbudget voor de projectvereniging.
Op die manier brengen we een budget van 50.000 € samen om van start te gaan. Dat geld komt uit de
‘reservepot’ van het PWA. De raad van bestuur van het PWA heeft beslist om bij de vereffening van het
PWA de beschikbare gelden over te maken aan de gemeente met de voorwaarde dat het gebruikt moet
worden voor een sociaal project (bijv. Wijk-werken).
De projectvereniging zal haar inkomsten genereren uit de verkoop van wijk-werk cheques (2,65 € / verkochte
cheques). In 2016 werden in de 8 deelnemende gemeenten 100.000 PWA-cheques verkocht.
De statuten van de projectvereniging bepalen dat de raad van bestuur samengesteld is uit
16 leden. Elke deelnemende gemeente vaardigt af:
• één stemgerechtigd lid: deze leden zijn burgemeester, schepenen of raadsleden. Elk stemgerechtigd
lid beschikt over één stem;
• één raadgevend lid: deze afgevaardigden zijn raadsleden verkozen op een lijst waarvan geen enkele
verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als
voorzitter van het OCMW.
Aan de gemeenteraad besluit om de statuten goed te keuren en Burgemeester Patrick Lismont voor te
dragen als stemgerechtigd lid en raadslid Jos Aerts als lid met raadgevende stem voor de Raad van Bestuur.

007

Informatieveiligheid: goedkeuring veiligheidsbeleid en veiligheidsplan

Gemeente en OCMW beheren veel persoonlijke en gevoelige informatie van de burgers van Gingelom waar
we voorzichtig mee moeten omspringen. De GDPR (General Data Protection Regulation), ook wel Algemene
Verordening voor Gegevensbescherming (AVG) genoemd, legt de alle instanties die persoonsgegevens
verwerken of beheren heel wat verplichtingen op. Deze Europese verordering treedt op 25 mei 2018 in
voege. Hierdoor hebben burgers binnenkort het recht om te weten over welke gegevens wij beschikken, wat
wij er mee aanvangen en om gegevens te laten verbeteren of te wissen.
Informatie, in welke vorm ook (geschreven, gesproken, afgedrukt, opgeslagen, verstuurd per post of
elektronisch), moet gepast beschermd worden tegen externe en interne bedreigingen en kwetsbaarheden.
Informatieveiligheid is dan ook een geheel van maatregelen, processen en procedures die de volgende zaken
moeten waarborgen:
➢ de vertrouwelijkheid: waarborgen dat informatie alleen toegankelijk is voor wie daartoe
bevoegd is.
➢ de integriteit: het beveiligen van de nauwkeurigheid en de volledigheid van informatie en van
verwerkingsmethoden.
➢ de beschikbaarheid: waarborgen dat de bevoegde gebruikers wanneer dat nodig is toegang hebben
tot informatie en aanverwante bedrijfsmiddelen
Persoonsgegevens zitten verspreid over de volledige organisatie en het beheer overschrijdt meer dan ooit
de logische en fysieke grenzen van het bestuur. Denk maar aan de groeiende aandacht voor e-government
en de koppeling met externe authentieke bronnen zoals het Rijksregister, de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid, de Kruispuntbank voor ondernemingen, het Kadaster, … waarbij informatie uitgewisseld wordt.
Daarom is informatieveiligheid voor de gemeente en het OCMW van Gingelom van essentieel belang en
behoort het een onderdeel te zijn van de dagelijkse werkzaamheden van alle mandatarissen, leidinggevenden
en medewerkers.
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Met de goedkeuring van het informatieveiligheidsbeleid wil het bestuur iedereen bewust maken van het belang
van informatieveiligheid en de gevaren hierrond. Het informatieveiligheidsplan geeft een overzicht van de
acties die zullen ondernomen worden om het veiligheidsbeleid uit te voeren dat voldoet aan de GDPR.
Tevens besluit de Raad Marc Bovy, die door de gemeenteraad is aangesteld als veiligheidsconsulent, ook aan
te stellen als DPO (Data Protection Officer) of functionaris voor gegevensbescherming. Een DPO zorgt dat
er op een correcte manier met persoonsgegevens wordt gewerkt en buigt zich over de wetgevende aspecten.
Een veiligheidsconsulent bekijkt het breder en controleert de veiligheid en correct gebruik van alle informatie.
Beide functies zijn nauw met elkaar verwant en mogen door dezelfde persoon worden uitgevoerd.

3. Personeel.
008

Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel: aanpassing.

In zitting van 27 juni 2017 werden de nieuwe bepalingen mbt. het onbetaald verlof in de
Rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel opgenomen en in uitvoering gesteld.
Per brief van 21 augustus 2017 deelde het Agentschap Binnenlands Bestuur haar bemerkingen betreffende
voornoemde aanpassing weten. Na contactname met de bevoegde dienst werden de nodige aanpassingen
besproken en werd afgesproken de wijziging bij gelegenheid van de eerstvolgende aanpassing van de RPR
door te voeren daar de opmerkingen niet van inhoudelijke aard waren maar dat er een tekstuele
herschikking van het volledige hoofdstuk X diende te gebeuren. Eventuele aanvragen tot het bekomen van
onbetaald verlof mochten rechtsgeldig behandeld worden.
In de voorliggende aanpassing van de RPR wordt dan ook de tekst van hoofdstuk X voorgesteld zoals
besproken met het Agentschap.
Tevens wordt de raad voorgesteld om de bijzondere aanwervingsvoorwaarden voor de functies van
Celhoofd Wonen & Leven en van Omgevingsambtenaar aan te passen om deze in overeenstemming te
brengen met de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering
van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.
Tenslotte worden in bijlage III van de RPR de aangepaste weddenschalen voor algemeen- en financieel
directeur opgenomen.
De Raad verleent goedkeuring aan de voorgestelde aanpassingen van de Rechtspositieregeling.

4. Technische dienst.
009

Lotverkoop kasseien
- Vatsstellen voorwaarden en wijze van gunning

Ten gevolge van wegenwerken uit het verleden, is er een grote partij kasseien vrijgekomen die tijdelijk
werden gestockeerd langs de Populierenstraat. De laatste jaren is er maar sporadisch nog vraag naar
kasseien. Er kunnen immers zonder uitsorteren (met de hand) geen degelijke loten aangeboden worden.
Er wordt bijgevolg beslist om een opruiming te organiseren en hiervoor verschillende kasseiopkopers of
geïnteresseerden aan te schrijven. De minimumprijs wordt vastgesteld op 8.000 euro.
De toewijzing door het Schepencollege gebeurt aan de hoogste bieder.
Patrick Lismont
voorzitter-burgemeester
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