Beknopte toelichting van de gemeenteraad
Zitting van 11 december 2018 om 20:00 uur

DAGORDE:
1. Algemeen beleid en coördinatie.
001

Dienstverlenende vereniging TMVS : algemene jaarvergadering van 19 december 2018.

Op de agenda van de gewone algemene vergadering staan volgende punten ingeschreven:
1. Toetredingen
2. Actualisering van de bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen
3. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2019
4. Begroting
5. Benoemingen
6. Mededelingen
6.1. Presentiegelden vanaf 2019
6.2. Orige
7. Varia
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.
002

Interlokale vereniging Ecompas: voorstel verlenging.

Het stadsbestuur Sint-Truiden neemt de regierol op voor de ondersteuning van de lokale sociale economie,
in een interlokaal samenwerkingsverband.
Om concreet invulling te geven aan deze intergemeentelijke regierol werd in 2014 de ‘overeenkomst met
statutaire draagkracht houdende de oprichting van een interlokale vereniging inzake de regierol sociale
economie tussen de stad Sint-Truiden, Gingelom, Nieuwerkerken en Heers’ getekend (zie bijlage), en
goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 oktober 2014 (zie bijlage).
In 2014 ontving het stadsbestuur de erkenning van het departement Werk en Sociale Economie, voor de
intergemeentelijke samenwerking en de toegekende subsidies. Sint-Truiden ontvangt jaarlijks 25.000 euro
van 2014 tot en met 2019.
Sindsdien organiseert ‘Ecompas’ jaarlijks enkele acties (zoals voorgeschreven in het decreet van 17 februari
2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de
stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen).
De duurtijd van de interlokale overeenkomst eindigt echter op 31/12/2018, terwijl de erkenning en
subsidiëring door het departement Werk en Sociale Economie nog loopt tot einde 2019.
Daarom dient de overeenkomst met 1 jaar verlengd te worden, in afwachting op de volgende oproep door
het departement Werk en Sociale Economie, die in de loop van 2019 verschijnt.
De Raad besluit de interlokale overeenkomst te verlengen tot 31/12/2019.
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2. Financiën.
003

Retributiereglement voor het gebruik van de zaal Elckerlyc.

De gemeente werd op 26 november ll. eigenaar van de zaal Elckerlyc te Gingelom.
In overleg met de vorige eigenaar en rekening houdend met het advies van de brandweer kan, mits enkele
aanpassingen aan de electriciteit en de brandbeveiligingsmiddelen, de zaal nog gebruikt worden tot en met
16 maart 2019 voor de reeds gedane reserveringen.
In tussentijd dient een beslissing genomen te worden omtrent de toekomst van de zaal.
Daar voorheen nog enkele verhuringen toegestaan werden tussen de datum van aankoop en 16 maart 2019
is het aan de gemeente om het tarief voor dit gebruik vast te stellen.
In deze is het billijk om voor deze verhuringen het onderstaande tarief zoals vastgelegd door de vorige
eigenaar en derhalve ook zo gecommuniceerd aan de huurders vast te stellen:
Gebruik
Koffietafel
Feest
Feestvergadering van verenigingen
Spreekbeurten, koffietafel, infovergaderingen, tentoonstellingen voor eigen
publiek
Spreekbeurten, koffietafel, infovergaderingen, tentoonstellingen als winstgevende
activiteit
Winstgevende activiteit voor groot publiek oa.toneel, bal, fuif, mosselsouper,
concert, …
+ onkosten energieverbruik volgens volgend tarief:
- Electriciteit – € 0,45/Kwh
- CV-stookolie - € 9/uur (op basis uurteller)

Tarief/dag
125
125
60
30
75
125

Gelet de zaal op 26 november ll. in eigendom van de gemeente kwam heeft het college van burgemeester
en schepenen op 27 november ll. goedkeuring gegeven voor het toepassen van voornoemde tarieven tot en
met 16 maart 2019.
De Raad besluit de beslissing van het college van 27 november 2018 te bekrachtigen.

3. Cultuur.
004

Aanpassing subsidiereglement Culturele Verenigingen.

In het door de gemeenteraad goedgekeurde subsidiereglement voor de culturele verenigingen werden de
toelagen aan de destijds erkende zangkoren nominatief als volgt opgenomen:
Artikel 7.1.: De volgende culturele verenigingen ontvangen een forfaitaire subsidie zoals bepaald in dit artikel. Ze
komen niet in aanmerking voor de basis- en werkingssubsidie (art. 10 en 11).
-

Zangkoor Exultate
Zangkoor Boekhout
Zangkoo Cantemus Domino

250 euro
250 auro
250 euro

Inmiddels werden de zangkoren Sint-Petrus Borlo en Sint-Trudo Buvingen erkend als culturele vereniging
en hebben zij eveneens recht op subsidies. Aangezien deze niet nominatief vermeld staan in het
subsidiereglement dient artikel 7.1 aangepast te worden.
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Aan de Raad wordt voorgesteld het artikel 7.1. van het subsidiereglement voor de cutuurverenigingen als
volgt aan te passen:
de nominatieve verwijzingen naar de zangkoren in art. 17.1. worden geschrapt nl.:
Zangkoor Exultate Gingelom
Zangkoor Boekhout
Zangkoor Catemus Domino
en vervangen door “ zangkoren “

250 euro
250 euro
250 euro
250 euro

De Raad verleent goedkeuring aan deze aanpassing van het subsidiereglement.

4. Leefmilieu.
005

Meerkost bomenplan

In zitting van het college van burgemeester en schepenen van 27/02/2018 werd de goedkeuring verleend
aan het bestek voor de opmaak van ons bomenplan. Op 27/03/2018 werd deze opdracht door het college
gegund aan Arbol Bomenservice bvba voor het bedrag van € 10.732,70.
Het doel van deze opdracht is de opmaak van een bomenplan waarbij beleidsmatige keuzes worden
vastgelegd en waaraan een beheerplan wordt gekoppeld. Uit deze studie dienen dus enerzijds algemene,
anderzijds zeer concrete richtlijnen, duidelijk omschreven, te komen die verwerkt zijn in een bomenplan.
Het bomenplan moet leiden tot het kwalitatieve beheer van de bomen in onze gemeente.
Ondertussen is de inventaris van de bomen in de gemeente zo goed als afgerond. Het blijkt echter dat er
meer bomen zijn op Gingeloms grondgebied dan dat er oorspronkelijk geschat werd in onze prijsvraag nl.
870 i.p.v. 560 bomen. Dit betekent dan ook dat er 55% meer veldwerk is dan initieel ingeschat. De firma wil
deze meerkost nu doorrekenen aan ons.
De opmaak van het bomenplan bestaat uit 3 onderdelen nl. inventaris, beleidsplan en beheersplan.
Volgende meerkosten worden doorgerekend:
Oorspronkelijke
offerte
Inventaris

€4.370

Bomenbeheersplan €2.250
Bomenbeleidsplan
Totaal excl. BTW
Totaal incl. BTW

€2.250
€8.870
€10.732,70

Meerkost
+ 55%
/
/
+ 27 %
+ 27 %

Aanpassing
offerte met
meerkost
€6.773,5
€2.250
€2.250
€11.273,5
€13.640,94

De Raad wordt besluit de meerkost van € 2.908,24 goed te keuren.
GEHEIME ZITTING
006

Overdracht van OCMW-personeelsleden naar de gemeente.

In het kader van de integratie van gemeente en OCMW kennen we reeds meerdere jaren een nauwe
samenwerking op vlak van meerdere diensten, ondermeer wat betreft de geïntegreerde personeelsdienst
en financiële dienst.
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Concreet betekent dit dat de personeelsleden Claes Jessica, voltijds statutair administratief medewerker
(Cv) en Sterken Tania, halftijds statutair financieel expert (Bv) respectievelijk hun opdracht uitvoeren in de
gezamelijke personeels- en financiële dienst.
Tevens voert Tobac Linda, technisch beambte (Ev) op basis van een weekopdracht van 3/38 een
schoonmaakopdracht uit in de burelen van de wijkdienst van de politie.
Binnen de nieuwe geïntegreerde organisatie horen zij dan ook niet meer thuis onder de dienst ‘Welzijn’ en
wordt voorgesteld deze personeelsleden met ingang van 1 januari 2019 over te dragen naar de gemeente
onder de voornoemde diensten.
Betrokkenen behouden hun statuut en alle opgebouwde rechten.
Ten gepaste tijde zal deze overdracht opgenomen worden in de te actualiseren beheersovereenkomst
tussen gemeente en OCMW.
In zitting van 28 november 2018 verleende de OCMW-raad reeds goedkeuring aan de overdracht van
voornoemde personeelsleden naar de gemeente.
De Raad besluit eveneens zijn goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde overdracht van personeelsleden
van OCMW naar gemeente.
007

Toekenning titel van eregemeenteraadslid aan raadslid Aerts Jos.

Overeenkomstig het door de gemeenteraad goedgekeurde reglement betreffende de toekenning van
eretitels aan gewezen mandatarissen stelt de Voorzitter van de gemeenteraad voor de titel van
eregemeenteraadslid toe te kennen aan de heer Jos Aerts.
Jos Aerts maakte deel uit van de gemeenteraad van 7 januari 1989 tot 1 januari 1995 en vanaf 2 januari
2007 tot heden en komt dus volgens het reglement vanaf 2 januari 2019 in aanmerking om de titel van
eregemeenteraadslid te dragen.
Jos Aerts heeft toegestemd in het dragen van deze eretitel.
De Raad besluit de titel van eregemeenteraadslid toe te kennen aan Jos Aerts.

Patrick Lismont
voorzitter-burgemeester
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