Beknopte toelichting van de gemeenteraad
Zitting van 22 mei 2018 om 20:00 uur

DAGORDE:
001

Kennisgeving aanstelling van rechtswege van de Algemeen directeur.

In zitting van 27 maart 2018 besliste de Raad om in uitvoering van het Decreet Lokaal Bestuur, als
bekrachtigd door de Vlaamse regering op 22 december 2017, de procedure tot aanstelling van een
Algemeen Directeur op te starten en te dien einde het schepencollege te belasten met de oproeping aan de
gemeente- en OCMW-secretaris tot kandidaatstelling voor deze functie.
Het college van burgemeester en schepenen besliste op 3 april 2018 tot oproeping van de gemeente- en
OCMW-secretaris tot kandidaatstelling voor het ambt van algemeen directeur en dit binnen de periode van
4 april 2018 tem 4 mei 2018.
In zitting van 8 mei 2018 stelde het schepencollege vast dat enkel de gemeentesecretaris Marcel Houbey
zich tijdig en ontvankelijk kandidaat stelde en dat beide secretarissen een ‘organisatievoorstel inzake de
ambtelijke integratie van gemeente- en OCMW-secretaris’ voorlegden waarin benevens de mededeling van
de kandidatuur van de gemeentesecretaris ook voorgesteld wordt om de OCMW-secretaris Marc Bovy aan
te stellen als Celhoofd Welzijn;
Daar dit overeenkomstig artikel 583, §1 voor gevolg heeft dat de gemeentesecretaris van rechtswege en
met ingang van 5 mei 2018 wordt aangesteld als algemeen directeur bij de gemeente wordt de
gemeenteraad hiervan in kennis gesteld.
001

Bis

Aanstelling waarnemend Algemeen directeur.

Met verwijzing naar het punt 001 van huidige dagorde zorgt de aanstelling van rechtswege van de algemeen
directeur ervoor dat het besluit van de gemeenteraad van 24 februari 2015 houdende de erkenning van
Schalenborgh Dirk als waarnemend secretaris vervalt.
De Raad besluit Marc Bovy, huidig OCMW-secretaris die vanaf 30 mei 2018 door beslissing van de
OCMW-raad aangesteld zal worden als diensthoofd Welzijn, te erkennen als waarnemend Algemeen
directeur.
Te dien einde besluit de gemeenteraad tevens in de beheersovereenkomst tussen de gemeente en het
OCMW, respectievelijk goedgekeurd op 28.02.2017 en 29.03.2017, volgend artikel toe te voegen onder:
Hoofdstuk III – Domeinen van samenwerking:
Artikel 8 bis – Algemeen directeur.
Het diensthoofd Welzijn, personeelslid van het OCMW, bekleedt ook het ambt van waarnemend Algemeen
directeur bij afwezigheid van de Algemeen directeur en in uitvoering van diens beslissing tot tijdelijke aanstelling als
waarnemend Algemeen directeur.
002

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg :voorstel tot
statutenwijziging.

De voorliggende statutenwijziging behelst voornamelijk
- De wijziging van het maatschappelijk doel en de samenstelling van het maatschappelijk kapitaal in
het kader en als gevolg van de partiële splitsing van Infrax Limburg door overneming door Interenerga, Inter-media en Inter-aqua.
- De verlenging van Infrax Limburg/Fluvius OV – verschuiving van einddatum naar 1 april 2019.
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-

Aanpassingen ingevolge het nieuw Decreet Lokaal Bestuur
Afstemming op de statuten van de distributienetbeheerders (DNB) die toegetreden zijn tot Fluvius
System Operator cvba
Redactionele aanpassingen/verfijningen.

Voor meer gedetailleerde toelichting verwijzen we naar de verantwoordingsnota in het dossier.
De Raad besluit deze statutenwijziging goed te keuren.
003

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua :voorstel tot statutenwijziging.

De voorliggende statutenwijziging behelst de aanduiding van Fluvius System Operator cvba als
werkmaatschappij vaan Inter-aqua.
Fluvius System Operator cvba zal vanaf 1 juli 2018 optreden voor alle Vlaamse energiedistributienetbeheerders, kabel- en rioleringsbedrijven die vandaag de dag aangesloten zijn bij Infrax of
Eandis.
Voor meer gedetailleerde toelichting verwijzen we naar de verantwoordingsnota in het dossier.
De Raad besluit deze statutenwijziging goed te keuren.
004

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa :voorstel tot statutenwijziging.

De voorliggende statutenwijziging behelst de aanduiding van Fluvius System Operator cvba als
werkmaatschappij vaan Inter-energa.
Fluvius System Operator cvba zal vanaf 1 juli 2018 optreden voor alle Vlaamse energiedistributienetbeheerders, kabel- en rioleringsbedrijven die vandaag de dag aangesloten zijn bij Infrax of
Eandis.
Voor meer gedetailleerde toelichting verwijzen we naar de verantwoordingsnota in het dossier.
De Raad besluit deze statutenwijziging goed te keuren.
005

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media :voorstel tot statutenwijziging.

De voorliggende statutenwijziging behelst de aanduiding van Fluvius System Operator cvba als
werkmaatschappij vaan Inter-media. Fluvius System Operator cvba zal vanaf 1 juli 2018 optreden voor alle
Vlaamse energie-distributienetbeheerders, kabel- en rioleringsbedrijven die vandaag de dag aangesloten zijn
bij Infrax of Eandis.
Voor meer gedetailleerde toelichting verwijzen we naar de verantwoordingsnota in het dossier.
De Raad besluit deze statutenwijziging goed te keuren.
006

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg :buitengewone algemene
vergadering van 20 juni 2018.

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

Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Infrax Limburg,
zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal
bestuur.
Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Infrax Limburg van 1 april 2019 tot
29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking van de
opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024.
Partiële splitsing van Infrax Limburg door overneming door Inter-energa, Inter-media en Inter-aqua van
de vermogensbestanddelen van Infrax Limburg met uitzondering van de rechten op het beheer van de
statutaire medewerkers en met inbegrip van de overdracht van de participatie in Publi-T aan Interenerga.
a) Kennisname en goedkeuring van het splitsingsvoorstel, van het omstandig verslag van de Raad van
bestuur en van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot het splitsingsvoorstel
door overneming van de vermogensbestanddelen van Infrax Limburg, met uitzondering van de
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rechten op het beheer van de statutaire medewerkers, met uitwerking per 1 januari 2018. De
deelnemers kunnen één maand voor de buitengewone algemene vergadering op de zetel van de
vennootschap kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de
overige stukken bedoeld in de artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en
kosteloos een kopie van deze stukken krijgen.
b) Goedkeuring van de partiële splitsing van Infrax Limburg door overneming door Inter-energa, Intermedia en Inter-aqua onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de algemene
vergaderingen van Inter-energa, Inter-media en Inter-aqua.
4. Voorstel van statutenwijziging van Infrax Limburg, namelijk; , wijziging maatschappelijk doel, verlenging
van de duurtijd, aanpassingen aan het Decreet over het Lokaal bestuur van 22 december 2017.
a) Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met
staat van activa en passiva per 31 december 2017 – in het kader van artikel 413 Wetboek
van Vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel;
b) Goedkeuring van de statutenwijzigingen.
5. Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging.
6. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator cvba
met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’.
7. Delegatie van machten tot vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden die geldt
t.a.v. deze partiële splitsing.
8. Opdracht aan de Raad van Bestuur van Infrax Limburg tot boekhoudkundige verwerking van vermelde
partiële splitsing en verlenen van de nodige machten met het oog op het vervullen van de formaliteiten
voortvloeiend uit de partiële splitsing.
9. Verlenen van machtiging aan de secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van het
Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de punten 1 tot en
met 7 bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten overeenkomstig aan te passen.
10. Statutaire mededelingen.
De raad spreekt zich uit over deze punten en bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke afgevaardigde
dient in te nemen.
De Raad duidt schepen Geert Moyaers aan als volmachtdrager en burgemeester Patrick Lismont als
plaatsvervangend volmachtdrager.
007

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-aqua: buitengewone algemene
vergadering van 19 juni 2018.

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

2.
3.

Partiële splitsing van Infrax Limburg door overneming door Inter-energa, Inter-media en Inter-aqua van
de vermogensbestanddelen van Infrax Limburg met uitzondering van de rechten op het beheer van de
statutaire medewerkers.
a) Kennisname en goedkeuring van het splitsingsvoorstel, van het omstandig verslag van de Raad van
bestuur en van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot het splitsingsvoorstel
door overneming van de vermogensbestanddelen van Infrax Limburg, met uitzondering van de
rechten op het beheer van de statutaire medewerkers, met uitwerking per 1 januari 2018. De
deelnemers kunnen één maand voor de buitengewone algemene vergadering op de zetel van de
vennootschap kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de
overige stukken bedoeld in de artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en
kosteloos een kopie van deze stukken krijgen.
b) Goedkeuring van de partiële splitsing van Infrax Limburg door overneming door Inter-energa,
Inter-media en Inter-aqua onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de
algemene vergaderingen van Infrax Limburg, Inter-energa en Inter-media.
Voorstel van statutenwijziging van Inter-aqua namelijk; opname van Fluvius System operator cvba als
werkmaatschappij die in de plaats treedt van Infrax Limburg. Laatstgenoemde is ingevolge de partiële
splitsing niet langer deelnemer in Inter-aqua.
Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging.
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4.

5.
6.
7.

Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator cvba
met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie van Inter-aqua in de
nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 427 van het decreet
over het lokaal bestuur.
Delegatie van machten tot vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden die geldt
t.a.v. deze partiële splitsing.
Opdracht aan de Raad van Bestuur van Inter-aqua tot boekhoudkundige verwerking van vermelde
partiële splitsing en verlenen van de nodige machten met het oog op het vervullen van de formaliteiten
voortvloeiend uit de partiële splitsing.
Verlenen van machtiging aan de secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van het
Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de punten 1 tot en
met 7 bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten overeenkomstig aan te passen.

De raad spreekt zich uit over deze punten en bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke afgevaardigde
dient in te nemen en duidt schepen Jan Wicheler aan als volmachtdrager en raadslid Gilbert Medart als
plaatsvervangend volmachtdrager.
008

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa :buitengewone algemene
vergadering van 20 juni 2018.

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

4.
5.
6.

7.
8.

Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Inter-energa,
zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal
bestuur.
Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Inter-energa van 1 april 2019 tot
29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking van de
opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024.
Partiële splitsing van Infrax Limburg door overneming door Inter-energa, Inter-media en Inter-aqua van
de vermogensbestanddelen van Infrax Limburg met uitzondering van de rechten op het beheer van de
statutaire medewerkers en met inbegrip van de overname van de participatie van Publi-T van Infrax
Limburg door Inter-energa.
a) Kennisname en goedkeuring van het splitsingsvoorstel, van het omstandig verslag van de Raad van
bestuur en van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot het splitsingsvoorstel
door overneming van de vermogensbestanddelen van Infrax Limburg, met uitzondering van de
rechten op het beheer van de statutaire medewerkers, met uitwerking per 1 januari 2018. De
deelnemers kunnen één maand voor de buitengewone algemene vergadering op de zetel van de
vennootschap kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de
overige stukken bedoeld in de artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en
kosteloos een kopie van deze stukken krijgen.
b) Goedkeuring van de partiële splitsing van Infrax Limburg door overneming door Inter-energa,
Inter-media en Inter-aqua onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de
algemene vergaderingen van Infrax Limburg, Inter-media en Inter-aqua.
Voorstel van statutenwijziging van Inter-energa namelijk; opname van Fluvius System operator cvba als
werkmaatschappij die in de plaats treedt van Infrax Limburg, verlenging van de duurtijd, redactionele
aanpassingen. Infrax Limburg is ingevolge de partiële splitsing niet langer deelnemer in Inter-energa.
Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging.
Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator cvba
met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie van Inter-energa in de
nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 427 van het decreet
over het lokaal bestuur.
Delegatie van machten tot vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden die geldt
t.a.v. deze partiële splitsing.
Opdracht aan de Raad van Bestuur van Inter-energa tot boekhoudkundige verwerking van vermelde
partiële splitsing en verlenen van de nodige machten met het oog op het vervullen van de formaliteiten
voortvloeiend uit de partiële splitsing.
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9.

Verlenen van machtiging aan de secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van het
Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de punten 1 tot en
met 7 bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten overeenkomstig aan te passen.
10. Statutaire mededelingen.
De raad spreekt zich uit over deze punten en bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke afgevaardigde
dient in te nemen en duidt schepen Ingrid Scheepers aan als volmachtdrager en raadslid Rita Thierie als
plaatsvervangend volmachtdrager.
009

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media: buitengewone algemene
vergadering van 19 juni 2018.

Op de agenda van de buitengewone algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Partiële splitsing van Infrax Limburg door overneming door Inter-energa, Inter-media en Inter-aqua van
de vermogensbestanddelen van Infrax Limburg met uitzondering van de rechten op het beheer van de
statutaire medewerkers.
a) Kennisname en goedkeuring van het splitsingsvoorstel, van het omstandig verslag van de Raad van
bestuur en van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot het splitsingsvoorstel
door overneming van de vermogensbestanddelen van Infrax Limburg, met uitzondering van de
rechten op het beheer van de statutaire medewerkers, met uitwerking per 1 januari 2018. De
deelnemers kunnen één maand voor de buitengewone algemene vergadering op de zetel van de
vennootschap kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de
overige stukken bedoeld in de artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en
kosteloos een kopie van deze stukken krijgen.
b) Goedkeuring van de partiële splitsing van Infrax Limburg door overneming door Inter-energa,
Inter-media en Inter-aqua onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de
algemene vergaderingen van Infrax Limburg, Inter-energa en Inter-media.
Voorstel van statutenwijziging van Inter-aqua namelijk; opname van Fluvius System operator cvba als
werkmaatschappij die in de plaats treedt van Infrax Limburg. Laatstgenoemde is ingevolge de partiële
splitsing niet langer deelnemer in Inter-aqua.
Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging.
Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator cvba
met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie van Inter-aqua in de
nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 427 van het decreet
over het lokaal bestuur.
Delegatie van machten tot vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden die geldt
t.a.v. deze partiële splitsing.
Opdracht aan de Raad van Bestuur van Inter-aqua tot boekhoudkundige verwerking van vermelde
partiële splitsing en verlenen van de nodige machten met het oog op het vervullen van de formaliteiten
voortvloeiend uit de partiële splitsing.
Verlenen van machtiging aan de secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van het
Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de punten 1 tot en
met 7 bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten overeenkomstig aan te passen.

De raad spreekt zich uit over deze punten en bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke afgevaardigde
dient in te nemen en duidt schepen Moyaers Geert voor als volmachtdrager en raadslid Pascal Vanmolle als
plaatsvervangend volmachtdrager.
010

Limburg.net : algemene vergadering van donderdag 21 juni 2018

Op de agenda van de gewone algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Welkom door de voorzitter
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering
3. Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten)
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jaarrekening 2017 (art. 65 DIS; art. 13, 40 en 45 statuten)
Activiteitenverslag 2017
Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
Kwijting aan de bestuurders (art. 65 DIS, art. 40 statuten)
Kwijting aan de commissaris (art. 65 DIS, art. 40 statuten)
Ontslag en benoeming van bestuurders
- Voor de stad Peer wordt de heer Rudi Vanhees vervangen door de heer Roger Vanhove
11. Varia.
De raad spreekt zich uit over deze punten en bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke afgevaardigde
dient in te nemen en duidt burgmeester Lismont Patrick aan als volmachtdrager en raadslid Maleux Anne
als plaatsvervangend volmachtdrager.
011

Dienstverlenende vereniging CIPAL : algemene vergadering van 15 juni 2018.

De dagorde van voornoemde gewone algemene vergadering vermeldt volgende punten:
1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van
Cipal over het boekjaar 2017
2. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, afgesloten op 31
december 2017
3. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening
van Cipal over het boekjaar 2017
4. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2017, afgesloten op 31
december 2017
5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun
mandaat tijdens het boekjaar 2017
6. Vervanging van een op voordracht van de provincie Antwerpen benoemde bestuurder.
7. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité
8. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering
De raad spreekt zich uit over deze punten en bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke afgevaardigde
dient in te nemen en duidt schepen Geert Moyaers voor als volmachtdrager en raadslid Gilbert Medart als
plaatsvervangend volmachtdrager.
012

Intergemeentelijk samenwerkingsverband IGL: gewone algemene vergadering van 22
juni 2018.

De dagorde van de algemene vergadering vermeldt volgende punten:
1. Toelichting van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2017
2. Toelichting van het verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2017
3. De balans 2017 en de resultatenrekening 2017, en de vaststelling van het saldo: goedkeuring (stemming)
4. Kwijting aan de bestuurders: goedkeuring (stemming)
5. Kwijting aan de commissaris-revisor: goedkeuring (stemming)
6. De definitieve verkiezing van twee bestuurders A (deelnemers-gemeenten) (stemming)
7. Vaststelling van de werkingstoelage voor de deelnemers-gemeenten (aandelen A) voor het boekjaar
2018: goedkeuring (stemming)
8. Mededeling m.b.t. de buitengewone vergadering van de Algemene Vergadering op 7 december 2018:
aanpassing van de statuten i.f.v. de decretale verplichte uittreding van de Provincie Limburg, het
Decreet Lokaal Bestuur en de aanpassing van de nominale waarde van de B-aandelen in het bezit van
de twee OCMW’s;
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De raad spreekt zich uit over deze punten en bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke afgevaardigde
dient in te nemen en duidt raadslid Anne Maleux voor als volmachtdrager en raadslid Ingrid Scheepers als
plaatsvervangend volmachtdrager.
013

Inter-Regies : algemene vergadering van donderdag 14 juni 2018

Op de agenda van de Algemene Vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Goedkeuring van het bestuurlijk verslag over het jaar 2017, voorgelegd door de Raad van Bestuur.
Verslag van de Commissaris-Revisor.
Goedkeuring van de balans en de resultatenrekening over 2017.
Goedkeuring van de begroting voor 2018.
Kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de Commissaris-Revisor voor het jaar 2017.
Uittreding van de Vlaamse vennoten: verslag van de Raad van Bestuur.
Stemming over de uittreding van de Vlaamse vennoten.
Statutaire benoemingen.

De raad wordt verzocht zich uit te spreken over deze punten en het standpunt te bepalen dat de
gemeentelijke afgevaardigde dient in te nemen en duidt schepen Wicheler Jan voor als volmachtdrager en
schepen Princen Annick als plaatsvervangend volmachtdrager.
014

Dienstverlenende vereniging TMVS : algemene jaarvergadering van 20 juni 2018.

Op de agenda van de gewone algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. A. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2017
B. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2017
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders (lid IBR)
4. Kennisname van de verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR)
5. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers ingevolge toetredingen
6. Statutaire benoemingen
7. Varia en mededelingen
8. De raad spreekt zich uit over deze punten en bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke
afgevaardigde dient in te nemen.
Bij besluit tot toetreding van de gemeente bij TMVS dv werd burgemeester Patrick Lismont aangeduid als
gemeentelijk afgevaardigde. Diens aanduiding wordt bevestigd.
014

Bis

Nuhma cvba: algemene vergadering van 4 juni 2018.

De dagorde van voornoemde algemene vergadering vermeldt volgende punten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verslag van de raad van bestuur over de enkelvoudige jaarrekening 2017
Lezing van de enkelvoudige jaarrekening 2017
Verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening 2017
Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening 2017
Goedkeuring en toewijzing van het resultaat
Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening 2017
Kwijting aan bestuurders en commissaris
Benoeming commissaris.

De raad spreekt zich uit over deze punten en bepaalt het standpunt dat de gemeentelijke afgevaardigde
dient in te nemen.
Het college draagt burgmeester Patrick Lismont voor als volmachtdrager en schepen Rita Thierie als
plaatsvervangend volmachtdrager.

22 mei 2018

pagina 7 van 11

015

Interlokale vereniging Plaatselijke Groep Haspengouw - PDPO III: goedkeuring
jaarverslag en jaarrekening 2017.

Conform artikel 24 van de overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale vereniging
Plaatselijke Groep Haspengouw wordt het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van deze vereniging ter
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraden van alle deelnemende gemeenten en aan de provincieraad.
De provincieraad verleende zijn goedkeuring op 18 april ll.
In 2017 werden op 16 maart en op 1 december respectievelijk 2 en 7 projecten goedgekeurd wat goed was
voor een totale subsidiëring van:
Cofinanciering ELFPO
365.586,62
Vlaams
182.793,31
Provinciaal
182.793,31
De resultatenrekening 2017 mbt. de werking van de Interlokale vereniging, toont een bedrag van €
62.162,59 aan ontvangsten en € 69.968,74 aan uitgaven.
De Raad besluit het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van de interlokale vereniging Plaatselijke Groep
Haspengouw goed te keuren.
016

Jaarrekening 2017

Het beleidsrapport aangaande de jaarrekening 2017 bestaat uit 1 wettelijke bundel met hierin de
jaarrekening en de toelichting van de jaarrekening en 1 informatieve bundel met grafieken welke aan de
raadsleden werden overgemaakt op 8 mei 2017.
De jaarrekening omvat een beleidsnota, een financiële nota en een samenvatting van de algemene
rekeningen.
De toelichting bij de jaarrekening bevat alle begeleidende en aanvullende informatie die niet in de
jaarrekening zelf is opgenomen, maar die wel relevant is om de beslissing erover te onderbouwen.
De algemene financiële toestand van de jaarrekening 2017 is weergegeven in onderstaand schema:
RESULTAAT OP KASBASIS
I.

II.
III.

IV.
V.
VI.

Exploitatierekening (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
1.a Belastingen en boetes
2. Overige
Investeringsrekening (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van
financiële schulden
Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)
Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig
boekjaar
Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV +
V)
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Jaarrekening

Eindbudget

1 660 925
7 942 584
9 603 509
5 274 676
4 328 833
-1 523 611
1 964 201
440 590
-485 026
935 529
935 529
450 504
400 000
50 504

1 100 464
8 280 579
9 381 043
5 054 027
4 327 016
-1 781 638
2 439 617
657 978
-485 682
936 187
936 187
450 505
400 000
50 505

Initieel
budget
1 064 381
8 279 537
9 343 918
5 030 027
4 313 891
-1 404 495
2 250 295
845 800
-484 682
935 187
935 187
450 505
400 000
50 505

-347 711
3 082 360

-1 166 856
3 082 360

-824 796
2 144 425

2 734 649

1 915 504

1 319 629
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VII. Bestemde gelden (toestand op 31
december)
B. Bestemde gelden voor investeringen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

140 344

105 258

0

140 344
2 594 305

105 258
1 810 246

0
1 319 629

De Raad stelt de jaarrekening 2017 vast.
017

BBC 2020 - Vervroegde startdatum op 1 januari 2019

In het nieuwe decreet Lokaal Bestuur werden enkele belangrijke bijsturingen gedaan m.b.t. de Beleids- en
Beheerscyclus (BBC2020) i.e. :
 Gemeenschappelijk beleidsrapporten (jaarrekening, meerjarenplan,…) voor OCMW en gemeente
 Afschaffing van het budget (enkel meerjarenplan en wijziging meerjarenplan)
 Gedeelde beleidsdoelstellingen
 Eén financieel evenwicht voor OCMW en gemeente
 Afschaffing gemeentelijke bijdrage aan OCMW
 Minder verplichte schema’s
 Introductie opvolgingsrapportering
 …
De meeste bepalingen uit het decreet Lokaal Bestuur gaan in werking treden op 1 januari 2019. Voor de
bepalingen met betrekking tot BBC2020 is dit in principe pas verplicht vanaf 1 januari 2020. Er bestaat
echter de mogelijkheid om vervroegd vanaf 1 januari 2019 in te stappen in het nieuwe bepalingen rond
BBC. Het vervroegd instappen is een keuze van de gemeenteraad en OCMW-raad.
Sinds de invoering van de BBC-regels in 2014 werkt het OCMW en de gemeente reeds met dezelfde
software voor de boekhouding en de meerjarenplanning. Ook naar beleidsdoelstellingen, beleidsdomeinen,
e.d. is er reeds een afstemming tussen gemeente en OCMW.
Rekening houdend met deze feiten besluit de raad om reeds vanaf 1 januari 2019 in te stappen in de nieuwe
BBC regels.
018

Aanvullend reglement op het wegverkeer 2018/00039:
Aanvrager: Gemeentebestuur Gingelom - Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom
Aard: aanpassen parkeerbeleid schoolomgeving Hannuitstraat

Naar aanleiding van de nieuwe sport- en recreatiezone in Montenaken is de vraag gekomen om de
verkeersituatie aan de school in Montenaken te herzien.
De nieuwe parking achter de sport- en recreatiezone biedt de mogelijkheid aan leerkrachten en
keukenpersoneel om te parkeren (30 parkeerplaatsen) dichtbij het school zonder de Marktplaats te
belasten. De Marktplaats blijft hier door vrij voor ouders, grootouders, … om te parkeren bij het brengen
en ophalen van de kinderen. Zolang parkeren voor de school (Hannuitstraat) niet wordt afgeraden, zullen
de mensen blijven parkeren aan de schoolpoort. Hierdoor blijven er gevaarlijke situaties bestaan en kunnen
we niet spreken van een veilige en conflictvrije schoolomgeving.
De problematiek:
- Parkeren tot net aan de voetgangersoversteekplaats.
- Hannuitstraat is te smal voor geparkeerde auto’s en twee kruisende auto’s. Er wordt gereden op het
voetpad.
- Er wordt geparkeerd op de stoep.
-…
Er is een onderhoud geweest tussen de gemeente Gingelom en HINP Dirk Van Haeken. Hier werden een
aantal punten besproken waarop de politie een positief advies verleent.
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Volgende aanpassingen worden uitgevoerd:
1. Het parkeerverbod uitbreiden vanaf Hannuitstraat 1 tot en met het huidige parkeerverbod (met
kruispunt Hellebronstraat)
2. Er worden 4 parkeerplaatsen “kiss and ride” ingericht aan de zijde van school zodat de kinderen die er
gebruik van maken, de weg niet moeten oversteken. Deze parkeerzone wordt tijdens de schooluren
enkel ingericht als kiss and ride, buiten de schooluren kan er door iedereen geparkeerd worden.
De parkeerstrook dient minstens 5 meter van de oversteekplaats gelegen zijn.
De lokale politie heeft een onderzoek ter plaatse uitgevoerd en verleent hiervoor een gunstig advies.
Volgende signalisatie dient geplaatst te worden:
1. Parkeerverbodsborden E1 + Xa eventueel een herhalingsbord E1 + Xd
2. Op basis van het verkeersreglement kan een K&R-strook op de rijbaan aangegeven worden door een

verkeersbord E1: verboden te parkeren, maar stilstaan toegestaan.
Om bewoners in staat te stellen toch te parkeren wanneer er geen nood is aan een K&R, kan een
onderbord aangebracht worden met een beperking in de tijd (van maandag tot vrijdag, van 7.30 u tot
16.30 u, tijdens schoolperiodes.
Tot slot zal er, om de zone duidelijk zichtbaar te maken, ook een bijzonder K&R-bord met een logo
geplaatst worden.
Het snelheidsregime in de schoolomgeving wordt aangeduid door de het verkeersbord A23 in combinatie
met het zonebord F4a. Het einde van de schoolomgeving wordt aangeduid met het verkeersbord F4b.
Als op termijn blijkt dat de snelheid niet gerespecteerd wordt en er bijkomende maatregelen zich
opdringen, kan er geopteerd worden om ter hoogte van de schoolingang een wegversmalling te maken. Dit
belet bestuurders ook om te kunnen voorbijsteken op de oversteekplaats.
De Raad besluit dit aanvullend reglement goed te keuren.
019

Veilig opslaan en verwerken van veegvuil.

Dit punt werd overeenkomstig art.22 van het Gemeentedecreet op verzoek van raadslid Schiepers Kristof
aan de dagorde toegevoegd:
Recentelijk kregen we heel wat vragen omtrent een stortplaats van veegvuil in het veld tussen Jeuk
en Borlo. (tussen Kleine Beginnegrachtveld en Vortbrouck ). Dit zou ook een waterwinningsgebied
zijn. Bij verder onderzoek blijkt er heel wat afval te worden gestockeerd. We maken ons zorgen of we
daar milieu technisch de nodige vergunningen hebben. En of we maatregelen nemen om ervoor te
zorgen dat de bodem & het drinkwater niet wordt verontreinigd. Trouwens hoe wordt dit veegvuil
gesaneerd en verwerkt?
Wij vragen als fractie dat we de nodige maatregelen nemen om ons in orde te stellen en als
gemeente het goede voorbeeld te geven.
De aangegeven vaststelling wordt bevestigd. Door omstandigheden werd de tijdelijke opslag van veegvuil op
voornoemde locatie niet tijdig afgevoerd.
Inmiddels werd het afvoeren opgestart en werd initiatief genomen tot inrichting van een vergunde
stockageruimte binnen het afgebakend terrein van de gemeentelijke werkplaats.
Patrick Lismont
voorzitter-burgemeester
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