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Algemene vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 27 mei
2020: goedkeuring agenda - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerder activiteiten aangesloten is bij Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging;
Argumentatie
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 18 maart 2020 werd opgeroepen
om deel te nemen aan de algemene vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging die op 27
mei 2020 plaatsheeft te Affligem met als agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris.
Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019.
Kennisneming van het jaarverslag over het boekjaar 2019.
Benoeming Commissaris-Revisor
Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris.
Statutaire benoemingen.
Statutaire mededelingen.
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Juridische grond
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het Decreet Lokaal Bestuur; waarbij bepaald wordt dat de
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene
vergadering;
Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het op
heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden;
Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie
via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie
in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige
bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende agendapunten. Op
deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een schriftelijke algemene
vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit
Artikel 1
De raad besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van Fluvius
Opdrachthoudende Vereniging d.d. 27 mei 2020 met als agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur en van de Commissaris.
Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019.
Kennisneming van het jaarverslag over het boekjaar 2019.
Benoeming Commissaris-Revisor.
Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris.
Statutaire benoemingen.
Statutaire mededelingen.

Artikel 2
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft het standpunt van de
gemeente weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als een bindend akkoord
te worden beschouwd en dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende ontvangen
inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van
bovenvermelde Algemene Vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het
digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid.

Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging op 27 mei 2020 (of iedere andere datum
waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige
beslissing.
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Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Fluvius Opdrachthoudende
Vereniging, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
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Algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Limburg op 26 juni
2020 - goedkeuring agenda - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerder activiteiten aangesloten is bij Fluvius Limburg
ov;
Argumentatie
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekend schrijven van 30 maart 2020 werd opgeroepen
om deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Fluvius Limburg die op
26 juni 2020 plaatsheeft in PXL-Congress (blok D), Elfde Liniestraat 23a te 3500 Hasselt met volgende
agenda:
1. Kennisneming verslagen Fluvius Limburg van de raad van bestuur en van de commissaris over
het boekjaar 2019.
2. Goedkeuring van de jaarrekening Fluvius Limburg afgesloten op 31 december 2019 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actieftest (artikel
6:115 WVV).
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris Fluvius Limburg met betrekking tot het boekjaar 2019.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Benoeming van een commissaris.
8. Statutaire mededelingen.
Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken aan de gemeente per brief van 30 maart
2020 overgemaakt werd;
Juridische grond
Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur, waarbij bepaald wordt dat
de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke
algemene vergadering;
Gelet op het feit dat we heden geconfronteerd worden met het coronavirus COVID-19, waarbij het op
heden niet vaststaat onder welke vorm deze algemene vergadering zal kunnen plaatsvinden.
Gelet op de huidige federale richtlijnen alsook de politiebesluiten van de gouverneurs en de informatie
via het Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent het coronavirus COVID-19 (en de mogelijke evolutie
in en aanpassing van deze richtlijnen en informatie) en de impact hiervan op onderhavige
bijeenkomst, wordt gevraagd om een expliciete beslissing over alle voorliggende agendapunten. Op
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deze manier kan desgevallend overgegaan worden tot het houden van een schriftelijke algemene
vergadering indien dit noodzakelijk mocht blijken.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De raad besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Algemene Vergadering tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg d.d. 26 juni 2020:
1. Kennisneming verslagen Fluvius Limburg van de raad van bestuur en van de commissaris over
het boekjaar 2019.
2. Goedkeuring van de jaarrekening Fluvius Limburg afgesloten op 31 december 2019 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actieftest (artikel
6:115 WVV).
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités en de commissaris Fluvius Limburg met betrekking tot het boekjaar 2019.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Benoeming van een commissaris.
8. Statutaire mededelingen.

Artikel 2
In geval van schriftelijke algemene vergadering:
Zijn akkoord te verlenen over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft het standpunt van de
gemeente/stad weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als een bindend
akkoord te worden beschouwd en dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst ‘houdende
ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden bij de notulen van
bovenvermelde Algemene Vergadering en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen via het
digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid.

Artikel 3
In geval van een fysieke algemene vergadering:
De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg op 26 juni 2020 (of iedere
andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af
te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 en
2 van onderhavige beslissing.

Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging
Fluvius Limburg, ter attentie van het secretariaat (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be .
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Algemene vergadering van TMVS dv op 16 juni 2020 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet op het feit dat de gemeente voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij TMVS;
Gelet op de statuten van TMVS;
Argumentatie
Gelet op de oproepingsbrief voor de algemene vergadering van TMVS dv op, waarin de agenda werd
meegedeeld ;
 Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer
 Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en
de overdracht van een deelnemer
 Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019
 Verslag van de commissaris
 Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 december 2019
 Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2019
 Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
 Statutaire benoemingen - raad van bestuur
 Varia en mededelingen
Juridische grond
Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de algemene
vergadering TMVS dv van 16 juni 2020 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het
onderzoek van de agendapunten:
 Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer
 Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en
de overdracht van een deelnemer
 Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019
 Verslag van de commissaris
 Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 december 2019
 Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2019
 Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
 Statutaire benoemingen - raad van bestuur
 Varia en mededelingen
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Artikel 2
De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om
namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van TMVS
dv vastgesteld op 16 juni 2020, te onderschrijven en haar/zijn (hun) stemgedrag af te stemmen op
het in de beslissing van de (gemeente)raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de
agendapunten van voormelde algemene vergadering.

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit zal:
 hetzij per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
 hetzij per elektronische post, 20200616AVTMVS@farys.be,
gestuurd worden.
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Informatieveiligheid: jaarverslag 2019 - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeente en het OCMW van Gingelom hebben de krachten gebundeld bij het uitwerken van een
informatieveiligheidsbeleid.
Alle ondernomen acties en verwezenlijkingen op het gebied van informatieveiligheid voor 2019
werden gebundeld in een jaarverslag.
Argumentatie
De administratie moet jaarlijks aan de gemeenteraad rapporteren over de stand van zaken
betreffende het informatieveiligheidsbeleid.
Juridische grond
Het besluit van de gemeenteraad van 24 april 2018 waarbij het informatieveiligheidsbeleid werd
vastgesteld en het veiligheidsplan werd goedgekeurd.
Het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij
de instellingen van sociale zekerheid.
De Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens (GDPR) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.
De beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW, goedgekeurd door de OCMW-raad op 29 maart
2017 en door de gemeenteraad op 28 februari 2017.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Notulen
Gert Houbey geeft aan nog regelmatig te merken dat bij het versturen van e-mails de e-mailadressen
van alle bestemmelingen zichtbaar zijn. Veilig e-mailen is nog een werkpunt voor de administratie.
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Er wordt aangegeven dat dit regelmatig als aandachtspunt in de sensibiliseringscampagnes naar het
personeel wordt herhaald.

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag informatieveiligheid voor het jaar 2019.
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Aanvraag toestemming voor het politioneel gebruik van camera's op het
grondgebied van Gingelom - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Voor het politioneel gebruik van camera’s op het grondgebied van de politiezone is er een
goedkeuring nodig van alle gemeenteraden van de politiezone.
Korpschef Steve Provost vraagt goedkeuring voor het gebruik van:
 (tijdelijk) vaste en mobiele ANPR-camera's.
 mobiele camera's (bodycam - dashcam - dronecam - andere mobiele camera's).
Op die manier is het politioneel gebruik van camera’s toekomstgericht conform de nieuwe wetgeving
geregeld op het ganse grondgebied van de politiezone.
Bij de aanvraag zijn de gegevensbeschermingseffectbeoordelingen toegevoegd, zoals respectievelijk
goedgekeurd door de DPO van de federale en de lokale politie.
De vaste ANPR-camera's zullen geplaatst worden op de volgende locaties:
Site adres
ID

Aantal
rijvakken

5

***
2

6
7

8

Post-

Gemeente

code

N789 Berloz richting Jeuk aan kruispunt H. Stassensstraat
(kmpaal 8.8 – gemeentegrens)
N755 Hoogstraat Kortijs (tussen Abbeels en Brouwerijstraat 2
hoeve Jadoul – kmpaal 9.9)
N755 kruising Oude Katsei met E. Beaudouinstraat (tussen 2
spoorbrug en St Joris)

3890

Gingelom

3890
3890

Gingelom
(Kortijs)
Gingelom

N80 Namen Gingelom ter hoogte van Gingelom

3890

Gingelom

2

Argumentatie
Gelet op de toestemmingsaanvraag van de korpschef van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom –
Nieuwerkerken van 28 januari 2020: plaatsing en gebruik (tijdelijk) vaste camera’s en ANPR-camera’s
op het grondgebied van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.
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Gelet op de toestemmingsaanvraag van de korpschef van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom Nieuwerkerken van 28 januari 2020: plaatsing en gebruik van mobiele camera’s op het grondgebied
van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom – Nieuwerkerken.
Gelet op de gegevensbeschermingseffectbeoordeling zoals opgesteld door de federale politie voor het
politioneel gebruik van de vaste ANPR-camera’s op het grondgebied.
Gelet op de gegevensbeschermingseffectbeoordeling voor het gebruik van mobiele ANPR zoals
opgesteld door de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.
Gelet op de gegevensbeschermingseffectbeoordeling voor het gebruik van mobiele camera’s op het
grondgebied Sint-Truiden zoals opgesteld door de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom –
Nieuwerkerken.
Juridische grond
Het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden.
De verordening (EU) nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG).
De richtlijn (EU) nr. 2016/680, 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de
voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de
tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking
van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (RGS).
De wet op het politieambt van 5 augustus 1992 en alle wijzigingen (WPA).
De wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera's
door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de
plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, van de wet van 30 november 1998 houdende
regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van
de private en bijzondere veiligheid.
De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens (bestaande wetten, koninklijke besluiten en andere reglementering
die verwijzen naar de Wet van 8 december 1992 worden geacht te verwijzen naar de nieuwe wet).

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad geeft een principiële toestemming voor het gebruik van vaste en mobiele ANPRcamera’s op zichtbare wijze door de politiediensten op het grondgebied van de gemeente.

Artikel 2
De gemeenteraad geeft een principiële toestemming voor het gebruik van mobiele camera’s door de
politiediensten op het grondgebied van de gemeente.
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Artikel 3
Deze toestemming wordt ter kennis gebracht aan de korpschef, die instaat voor het gebruik van de
camera’s op zichtbare wijze door de politiediensten conform de overeenkomstige wettelijke
bepalingen. Deze toestemming wordt ter kennis gebracht aan de procureur des Konings.

Artikel 4
Deze toestemming wordt openbaar gemaakt voor wat betreft de opdrachten van bestuurlijke politie.
Dit besluit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Financiën
Financiën
6

Kerkfabriek Sint Petrus Boekhout - meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Overwegende dat het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Petrus Boekhout door de
kerkraad goedgekeurd werd op 18 februari 2020;
Overwegende dat het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Petrus Boekhout
beschikbaar was in religiosoft op 7 april 2020;
Argumentatie
Overwegende dat, vermits er geen geactualiseerd kerkenplan is dat gedragen wordt door alle
betrokkenen en de patrimoniumstudie van de gemeente, het college in haar zitting van 14 januari
2020 in het kader van de meerjarenplannen 2020-2025 volgende standpunten ingenomen heeft ten
aanzien van de kerkfabrieken van Gingelom:
- jaarlijkse exploitatietoelage maximaal € 115.000,00 ongeïndexeerd
- investeringstoelage over de periode 2020-2025 maximaal € 125.000,00
Overwegende dat het de opdracht van het centraal kerkbestuur is om toe te zien dat de middelen
eerlijk verdeeld worden over de verschillende kerkfabrieken en de prioriteiten van de investeringen
dient te bepalen;
Overwegende het coördinatierapport meerjarenplannen 2020-2025 van de kerkfabrieken van
Gingelom uit religiosoft dd. 9 april 2020 waaruit blijkt dat de totale gevraagde exploitatietoelage voor
het jaar 2020 minder bedraagt dan € 115.000,00 wat in overeenstemming is met het besluit van het
college van 14 januari 2020;
Overwegende dat het voor de gemeente toegelaten is op basis van de cijfers van de voorgaande jaren
een realistische raming van de exploitatietoelagen aan de kerkfabrieken in te schrijven in het eigen
meerjarenplan van de gemeente;
Overwegende het coördinatierapport meerjarenplannen 2020-2025 van de kerkfabrieken van
Gingelom uit religiosoft dd. 9 april 2020 waaruit blijkt dat de gevraagde investeringstoelage voor de
kerkfabrieken voor de periode 2020-2025 € 125.000,00 bedraagt wat in overeenstemming is met het
besluit van het college van 14 januari 2020;
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Overwegende de toelichting van de analyse aangaande het meerjarenplan 2020-2025 van de
kerkfabriek van Sint Petrus Boekhout in bijlage waarmee rekening gehouden dient te worden bij het
opstellen van de budgetten 2020-2025;
Juridische grond
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid de artikelen 41 tot 50;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, gewijzigd op 14 december 2012,
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten, inzonderheid art. 6 tot en met art. 27;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van het Kabinet van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur dd. 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en
beheerscyclus, inzonderheid §3 de opname van de gemeentelijke toelagen aan de kerkfabrieken in de
meerjarenplanning van de gemeente;
Notulen
Gert Houbey vraagt of er reeds duidelijkheid is omtrent de prioritaire en niet-prioritaire kerken.
Er wordt aangegeven dat momenteel het goedgekeurde kerkenplan uit 2013 van toepassing is, maar
dat in het laatste overleg met het bisdom en de kerkfabrieken beloofd werd dat er samen met de
nieuwe pastoor werk gemaakt wordt van een nieuw pastoraal plan. Dit plan zou dan als basis dienen
om met alle kerkfabrieken samen te komen tot een nieuw en gedragen kerkenplan dat als basis voor
toekomstige beslissingen kan dienen.
Kristof Schiepers vraagt of een fusie van de kerkfabrieken geen mogelijkheid is. Daarvoor dient er
echter eerst ook een fusie van de parochies te zijn.

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

Besluit
Artikel 1
Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Petrus Boekhout wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Het is de verantwoordelijkheid van het centraal kerkbestuur om erop toe te zien dat de totale
jaarlijkse exploitatietoelage voor de kerkfabrieken in de periode 2020-2025 het jaarlijks bedrag van €
115.000 niet overstijgt.

Artikel 3
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Dit besluit wordt via religiopoint aan de verschillende instanties overgemaakt.

Bijlagen


MJP 2020-2025 KF Boekhout Sint Petrus - toelichting analyse.pdf
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MEMO
Onderwerp:

Meerjarenplannen 2020-2025 kerkfabrieken – dd 7/4/2020

Datum:

April 2020

Van:

Financiële dienst gemeente Gingelom

Aan:

Overige instanties

KERKFABRIEK SINT PETRUS BOEKHOUT
KF Sint Petrus Boekhout
exploitatie
ontvangsten
uitgaven excl. financiering

2020
2021
2022
2023
2024
2025 MJP 2020-2025
1.105,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.105,04
4.085,00 3.967,00 3.956,32 3.952,38 3.954,65 3.962,66
23.878,01
14.270,00 14.719,20 15.099,74 15.492,01 15.896,44 16.313,37
91.790,76
aflossingen 7.456,65 7.262,07 7.384,45 1.343,90 1.353,09 1.362,35
26.162,51
intresten
281,31
184,45
87,74
33,12
23,12
14,07
623,81
exploitatietoelage
19.028,00 18.198,72 18.615,61 12.916,65 13.318,00 13.727,13
95.804,11
K-waarde
-1.105,04
N-waarde - exploitatieoverschot
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
investeringen
ontvangsten excl. toelage gemeente
uitgaven
investeringstoelage gemeente
Z-waarde - investeringsoverschot

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Opmerkingen bisdom
- Het document kon nog niet behandeld worden door het bisdom omdat het niet volledig
getekend werd in religiopoint omwille van coronamaatregelen.
Bijkomende opmerkingen gemeente
- Geen ontvangsten van stichtingen MAR 140 voorzien maar wel lasten MAR 240
- Kosten eredienst MAR 20 en administratie MAR 220 vallen hoog uit in vergelijking met andere
kerkfabrieken. Deze zullen in de budgetten jaarlijks beperkt moeten worden.
- Er werden geen vervallen beleggingen voorzien.
Voorstel advies: goedkeuring
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Kerkfabriek Sint Petrus Boekhout - budget 2020 - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Aanleiding en context
Overwegende het budget 2020 van de kerkfabriek Sint Petrus Boekhout beschikbaar was via
religiosoft op 14 april 2020;
Overwegende dat het budget 2020 werd goedgekeurd door de kerkraad van 18 februari 2020;
Overwegende het budget 2020 van de kerkfabriek Sint Petrus Boekhout waarbij een gemeentelijke
exploitatietoelage van € 19.028,00 gevraagd wordt;
Argumentatie
Gelet het voorgelegde budget 2020 past in het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint
Petrus Boekhout dd. 7 april 2020, goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 april 2020;
Overwegende het coördinatierapport van de budgetwijzgingingen 2020 van 9 kerkfabrieken van
Gingelom dd. 14 april 2020 waaruit blijkt dat het totaal van de exploitatietoelagen 2020 € 110.832,51
bedraagt en hiermee het in de gemeentelijke meerjarenplanning voorziene budget van € 115.000 niet
overschrijdt;
Overwegende de toelichting van de analyse van het budget 2020 in bijlage;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de
besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van het Kabinet van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur dd. 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2020 van de kerkfabriek Sint Petrus Boekhout.

Artikel 2
De gemeentelijke exploitatietoelage voor 2020 wordt vastgelegd op € 19.028,00.
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Artikel 3
Huidig besluit zal, voor verder gevolg, overgemaakt worden aan de bevoegde instanties via
religiopoint.

Bijlagen


Budget 2020 Boekhout Sint Petrus - toelichting analyse.pdf

14/76

MEMO
Onderwerp:

Budget 2020 kerkfabrieken – dd 14/4/2020

Datum:

April 2020

Van:

Financiële dienst gemeente Gingelom

Aan:

Overige instanties

KERKFABRIEK SINT PIETER BOEKHOUT

budget 2020
Boekhout

ontvangsten
4.085,00

uitgaven
22.007,96

saldo
-17.922,96

saldo
vorige gemeentelijke
jaren (K)
toelage (M)
-1.105,04
19.028,00

exploitatie
overschot (N)
0,00

overboekingen (I)
0,00

Het budget 2020 komt overeen met het jaar 2020 in het meerjarenplan 2020-2025 dd. 7 april 2020.
Opmerkingen bisdom
- Het document kon nog niet behandeld worden door het bisdom omdat het niet volledig
getekend werd in religiopoint omwille van coronamaatregelen.
Bijkomende opmerkingen gemeente
- Geen ontvangsten van stichtingen MAR 140 voorzien maar wel lasten MAR 240
- Kosten eredienst MAR 20 en administratie MAR 220 vallen hoog uit in vergelijking met andere
kerkfabrieken.
- Het percentage van de penningmeester ligt beduidend hoger dan 5% van de ontvangsten 2018
excl. terugbetalingen.
- Er werden geen vervallen beleggingen voorzien.
Voorstel advies: akteneming
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Kerkfabriek Sint Petrus Borlo - meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Overwegende dat het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Petrus Borlo door de
kerkraad goedgekeurd werd op 6 maart 2020;
Overwegende dat het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Petrus Borlo door het
Centraal Kerkbestuur werd ingediend bij de diverse instanties via religiopoint op 7 april 2020;
Overwegende dat het bisdom het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Petrus Borlo
op 8 april 2020 gunstig geadviseerd heeft mits enkele opmerkingen;
Argumentatie
Overwegende dat, vermits er geen geactualiseerd kerkenplan is dat gedragen wordt door alle
betrokkenen en de patrimoniumstudie van de gemeente, het college in haar zitting van 14 januari
2020 in het kader van de meerjarenplannen 2020-2025 volgende standpunten ingenomen heeft ten
aanzien van de kerkfabrieken van Gingelom:
- jaarlijkse exploitatietoelage maximaal € 115.000,00 ongeïndexeerd
- investeringstoelage over de periode 2020-2025 maximaal € 125.000,00
Overwegende dat het de opdracht van het centraal kerkbestuur is om toe te zien dat de middelen
eerlijk verdeeld worden over de verschillende kerkfabrieken en de prioriteiten van de investeringen
dient te bepalen;
Overwegende het coördinatierapport meerjarenplannen 2020-2025 van de kerkfabrieken van
Gingelom uit religiosoft dd. 9 april 2020 waaruit blijkt dat de totale gevraagde exploitatietoelage voor
het jaar 2020 minder bedraagt dan € 115.000,00 wat in overeenstemming is met het besluit van het
college van 14 januari 2020;
Overwegende dat het voor de gemeente toegelaten is op basis van de cijfers van de voorgaande jaren
een realistische raming van de exploitatietoelagen aan de kerkfabrieken in te schrijven in het eigen
meerjarenplan van de gemeente;
Overwegende het coördinatierapport meerjarenplannen 2020-2025 van de kerkfabrieken van
Gingelom uit religiosoft dd. 9 april 2020 waaruit blijkt dat de gevraagde investeringstoelage voor de
kerkfabrieken voor de periode 2020-2025 € 125.000,00 bedraagt wat in overeenstemming is met het
besluit van het college van 14 januari 2020;
Overwegende de toelichting van de analyse aangaande het meerjarenplan 2020-2025 van de
kerkfabriek van Sint Petrus Borlo in bijlage waarmee rekening gehouden dient te worden bij het
opstellen van de budgetten 2020-2025;
Juridische grond
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid de artikelen 41 tot 50;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, gewijzigd op 14 december 2012,
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten, inzonderheid art. 6 tot en met art. 27;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van het Kabinet van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur dd. 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en
beheerscyclus, inzonderheid §3 de opname van de gemeentelijke toelagen aan de kerkfabrieken in de
meerjarenplanning van de gemeente;

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

Besluit
Artikel 1
Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Petrus Borlo wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Het is de verantwoordelijkheid van het centraal kerkbestuur om erop toe te zien dat de totale
jaarlijkse exploitatietoelage voor de kerkfabrieken in de periode 2020-2025 het jaarlijks bedrag van €
115.000 niet overstijgt.

Artikel 3
Dit besluit wordt via religiopoint aan de verschillende instanties overgemaakt.

Bijlagen


MJP 2020-2025 KF Borlo Sint Petrus - toelichting analyse.pdf
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MEMO
Onderwerp:

Meerjarenplannen 2020-2025 kerkfabrieken – dd 7/4/2020

Datum:

April 2020

Van:

Financiële dienst gemeente Gingelom

Aan:

Overige instanties

KERKFABRIEK SINT PETRUS BORLO
KF Sint Petrus Borlo
exploitatie
ontvangsten
uitgaven excl. financiering
aflossingen
intresten
exploitatietoelage
K-w aarde
N-w aarde - exploitatieoverschot
investeringen
ontvangsten excl. toelage gemeente
uitgaven
investeringstoelage gemeente
Z-w aarde - investeringsoverschot

2020
-1.986,31
10.342,00
27.695,00
0,00
0,00
15.366,69
1.986,31
0,00

2021
0,00
10.172,00
22.220,00
0,00
0,00
12.048,00

2022
0,00
10.172,00
22.270,00
0,00
0,00
12.098,00

2023
0,00
10.172,00
22.320,00
0,00
0,00
12.148,00

2024
0,00
10.172,00
22.345,00
0,00
0,00
12.173,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
622,00
622,00
0,00
0,00

0,00
1.115,00
1.115,00
0,00
0,00

0,00
0,00
70.000,00
70.000,00
0,00

0,00
1.239,47
1.239,47
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
2.976,47
72.976,47
70.000,00
0,00

2025 MJP 2020-2025
0,00
-1.986,31
10.172,00
61.202,00
22.395,00
139.245,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.223,00
76.056,69

Opmerkingen bisdom
- De stichtingen zijn deficitair, er werden geen ontvangsten geboekt. Een reductie van de
stichtingenlast is te overwegen in de nabije toekomst.
Bijkomende opmerkingen gemeente
- Op MAR 206 verzekeringen van de eredienst wordt een bedrag van € 5.415 geboekt. Betreft
deze verzekering niet het gebouw i.p.v. de eredienst?
- De uitgaven voor het hoofdgebouw van de eredienst MAR 210 liggen in 2020 hoog t.o.v. de
andere jaren in het verleden en toekomst (dubbeltelling verzekering hoofdgebouw?)
- De investeringstoelage ten bedrage van € 70.000 zal gespendeerd worden aan bepleistering,
schilderwerken en elektriciteitswerken in het hoofdgebouw.
- De overige investeringen betreffen vervallen beleggingen die herbelegd worden.
Voorstel advies: goedkeuring
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Kerkfabriek Sint Petrus Borlo - budget 2020 - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Aanleiding en context
Overwegende dat het budget 2020 van de kerkfabriek Sint Petrus Borlo door het centraal kerkbestuur
werd ingediend bij de gemeente via religiopoint op 14 april 2020;
Overwegende dat het budget 2020 werd goedgekeurd door de kerkraad van 6 maart 2020;
Overwegende dat het bisdom het budget 2020 op 8 april 2020 gunstig geadviseerd heeft mits enkele
opmerkingen;
Overwegende het budget 2020 van de kerkfabriek Sint Petrus Borlo waarbij een gemeentelijke
exploitatietoelage van € 15.366,69 gevraagd wordt;
Argumentatie
Gelet het voorgelegde budget 2020 past in het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint
Petrus Borlo dd. 7 april 2020, goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 april 2020;
Overwegende het coördinatierapport van de budgetwijzgingingen 2020 van 9 kerkfabrieken van
Gingelom dd. 14 april 2020 waaruit blijkt dat het totaal van de exploitatietoelagen 2020 € 110.832,51
bedraagt en hiermee het in de gemeentelijke meerjarenplanning voorziene budget van € 115.000 niet
overschrijdt;
Overwegende de toelichting van de analyse van het budget 2020 in bijlage;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de
besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van het Kabinet van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur dd. 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2020 van de kerkfabriek Sint Petrus Borlo.
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Artikel 2
De gemeentelijke exploitatietoelage voor 2020 wordt vastgelegd op € 15.366,69 (afgerond €
15.367,00).

Artikel 3
Huidig besluit zal, voor verder gevolg, overgemaakt worden aan de bevoegde instanties via
religiopoint.

Bijlagen


Budget 2020 Borlo Sint Petrus - toelichting analyse.pdf
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MEMO
Onderwerp:

Budget 2020 kerkfabrieken – dd 14/4/2020

Datum:

April 2020

Van:

Financiële dienst gemeente Gingelom

Aan:

Overige instanties

KERKFABRIEK SINT PETRUS BORLO

budget 2020
Borlo

ontvangsten
10.342,00

uitgaven
27.695,00

saldo
-17.353,00

saldo
vorige gemeentelijke
jaren (K)
toelage (M)
1.986,31
15.366,69

exploitatie
overschot (N)
0,00

overboekingen (I)
0,00

Het budget 2020 komt overeen met het jaar 2020 in het meerjarenplan 2020-2025 dd. 7 april 2020.
Opmerkingen bisdom
- stichtingen (geen ontvangsten voorzien wel uitgaven)
- Z-waarde (moet nul zijn)
Bijkomende opmerkingen gemeente
- Op MAR 2069 andere verzekeringen van de eredienst wordt een bedrag van € 5.000 geboekt en
op MAR 2104 verzekering hoofdgebouw wordt een bedrag van € 4.700 geboekt. Vermoedelijk
overlappen deze verzekeringen elkaar. De kosten en exploitatietoelage worden hierdoor
beïnvloed.
- Op MAR 2203 informatica is er € 40,00 te weinig voorzien om de kosten van religiosoft en
religiopoint te dekken.
- Het percentage van de penningmeester ligt hoger dan 5% van de ontvangsten 2018 excl.
terugbetalingen.
- De investeringen betreffen vervallen beleggingen die herbelegd worden.
- Van waar komt de y’-waarde ten bedrage van € 4.002,03? Is dit een verkeerde boeking?
Voorstel advies: akteneming
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Kerkfabriek Sint Trudo Buvingen - meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Overwegende dat het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Trudo Buvingen door de
kerkraad goedgekeurd werd op 5 maart 2020;
Overwegende dat het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Trudo Buvingen door het
Centraal Kerkbestuur werd ingediend bij de diverse instanties via religiopoint op 7 april 2020;
Overwegende dat het bisdom het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Trudo
Buvingen op 8 april 2020 gunstig geadviseerd heeft mits enkele opmerkingen;
Argumentatie
Overwegende dat, vermits er geen geactualiseerd kerkenplan is dat gedragen wordt door alle
betrokkenen en de patrimoniumstudie van de gemeente, het college in haar zitting van 14 januari
2020 in het kader van de meerjarenplannen 2020-2025 volgende standpunten ingenomen heeft ten
aanzien van de kerkfabrieken van Gingelom:
- jaarlijkse exploitatietoelage maximaal € 115.000,00 ongeïndexeerd
- investeringstoelage over de periode 2020-2025 maximaal € 125.000,00
Overwegende dat het de opdracht van het centraal kerkbestuur is om toe te zien dat de middelen
eerlijk verdeeld worden over de verschillende kerkfabrieken en de prioriteiten van de investeringen
dient te bepalen;
Overwegende het coördinatierapport meerjarenplannen 2020-2025 van de kerkfabrieken van
Gingelom uit religiosoft dd. 9 april 2020 waaruit blijkt dat de totale gevraagde exploitatietoelage voor
het jaar 2020 minder bedraagt dan € 115.000,00 wat in overeenstemming is met het besluit van het
college van 14 januari 2020;
Overwegende dat het voor de gemeente toegelaten is op basis van de cijfers van de voorgaande jaren
een realistische raming van de exploitatietoelagen aan de kerkfabrieken in te schrijven in het eigen
meerjarenplan van de gemeente;
Overwegende het coördinatierapport meerjarenplannen 2020-2025 van de kerkfabrieken van
Gingelom uit religiosoft dd. 9 april 2020 waaruit blijkt dat de gevraagde investeringstoelage voor de
kerkfabrieken voor de periode 2020-2025 € 125.000,00 bedraagt wat in overeenstemming is met het
besluit van het college van 14 januari 2020;
Overwegende de toelichting van de analyse aangaande het meerjarenplan 2020-2025 van de
kerkfabriek van Sint Trudo Buvingen in bijlage waarmee rekening gehouden dient te worden bij het
opstellen van de budgetten 2020-2025;
Juridische grond
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid de artikelen 41 tot 50;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, gewijzigd op 14 december 2012,
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten, inzonderheid art. 6 tot en met art. 27;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van het Kabinet van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur dd. 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en
beheerscyclus, inzonderheid §3 de opname van de gemeentelijke toelagen aan de kerkfabrieken in de
meerjarenplanning van de gemeente;

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

Besluit
Artikel 1
Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Trudo Buvingen wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Het is de verantwoordelijkheid van het centraal kerkbestuur om erop toe te zien dat de totale
jaarlijkse exploitatietoelage voor de kerkfabrieken in de periode 2020-2025 het jaarlijks bedrag van €
115.000 niet overstijgt.

Artikel 3
Dit besluit wordt via religiopoint aan de verschillende instanties overgemaakt.

Bijlagen


MJP 2020-2025 KF Buvingen Sint Trudo - toelichting analyse.pdf
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MEMO
Onderwerp:

Meerjarenplannen 2020-2025 kerkfabrieken – dd 7/4/2020

Datum:

April 2020

Van:

Financiële dienst gemeente Gingelom

Aan:

Overige instanties

KERKFABRIEK SINT TRUDO BUVINGEN
KF Sint Trudo Buvingen
exploitatie
ontvangsten
uitgaven excl. financiering
aflossingen
intresten
exploitatietoelage
K-w aarde
N-w aarde - exploitatieoverschot
investeringen
ontvangsten excl. toelage gemeente
uitgaven
investeringstoelage gemeente
Z-w aarde - investeringsoverschot

2020
226,02
15.024,89
13.385,00
2.600,11
2.315,27
3.501,51
-226,02
0,00

2021
0,00
6.733,12
13.670,00
2.713,92
4.341,21
13.992,01

2022
0,00
6.714,00
13.680,00
2.832,70
4.099,12
13.897,82

2023
0,00
6.695,26
13.700,00
2.956,69
3.845,78
13.807,21

2024
0,00
6.674,00
13.710,00
3.086,11
3.580,36
13.702,47

0,00

0,00

0,00

0,00

2025 MJP 2020-2025
0,00
226,02
6.668,00
48.509,27
13.720,00
81.865,00
3.221,19
17.410,72
3.305,39
21.487,13
13.578,58
72.479,60
0,00

0,00

150.376,48 150.376,48 150.376,48 150.376,48 150.376,48 150.376,48
177.520,82 150.998,32 150.376,48 151.368,05 150.376,48 150.376,48
27.144,34
621,84
0,00
991,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.376,48 150.376,48 150.376,48 150.376,48 150.376,48 150.376,48

902.258,88
931.016,63
28.757,75
0,00
902.258,88

Opmerkingen bisdom
- De stichtingen zijn deficitair, er werden onvoldoende ontvangsten geboekt. Een reductie van de
stichtingenlast is te overwegen in de nabije toekomst.
- Vanaf 2020 dient het investeringsoverschot (Z-waarde) nul te zijn.
Bijkomende opmerkingen gemeente
- De ontvangsten van 2020 worden sterk beïnvloed door MAR 110 langdurige
gebruiksovereenkomsten ten bedrage van € 8.122,06. Dit betreft vermoedelijk de ontvangsten
van 2019 en 2020. Vanaf 2021 is hiervoor niets meer voorzien waardoor de exploitatietoelage
sterk toeneemt. Deze post zal in de budgetten jaarlijks beoordeeld moeten worden.
- Er werd jaarlijks een bedrag van € 150.373,48 ingeschreven bij verkopen privaat patrimonium
MAR 330. Dit is een bedrag dat in de jaarrekening 2019 werd geboekt voor de verkoop van de
pastorij van Buvingen. Het bedrag werd verkeerdelijk jaarlijks voorzien in het meerjarenplan
waardoor dit jaarlijks het investeringsoverschot is.
- De overige investeringen betreffen vervallen beleggingen die herbelegd worden.
Voorstel advies: goedkeuring
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Kerkfabriek Sint Trudo Buvingen - budget 2020 - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Aanleiding en context
Overwegende dat het budget 2020 van de kerkfabriek Sint Trudo Buvingen door het centraal
kerkbestuur werd ingediend bij de gemeente via religiopoint op 14 april 2020;
Overwegende dat het budget 2020 werd goedgekeurd door de kerkraad van 5 maart 2020;
Overwegende dat het bisdom het budget 2020 op 8 april 2020 gunstig geadviseerd heeft mits enkele
opmerkingen;
Overwegende het budget 2020 van de kerkfabriek Sint Trudo Buvingen waarbij een gemeentelijke
exploitatietoelage van € 3.501,51 gevraagd wordt;
Argumentatie
Gelet het voorgelegde budget 2020 past in het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint
Trudo Buvingen dd. 7 april 2020, goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 april 2020;
Overwegende het coördinatierapport van de budgetwijzgingingen 2020 van 9 kerkfabrieken van
Gingelom dd. 14 april 2020 waaruit blijkt dat het totaal van de exploitatietoelagen 2020 € 110.832,51
bedraagt en hiermee het in de gemeentelijke meerjarenplanning voorziene budget van € 115.000 niet
overschrijdt;
Overwegende de toelichting van de analyse van het budget 2020 in bijlage;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de
besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van het Kabinet van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur dd. 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2020 van de kerkfabriek Sint Trudo Buvingen.
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Artikel 2
De gemeentelijke exploitatietoelage voor 2020 wordt vastgelegd op € 3.501,51 (afgerond € 3.502,00).

Artikel 3
Huidig besluit zal, voor verder gevolg, overgemaakt worden aan de bevoegde instanties via
religiopoint.

Bijlagen


Budget 2020 Buvingen Sint Trudo - toelichting analyse.pdf
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MEMO
Onderwerp:

Budget 2020 kerkfabrieken – dd 14/4/2020

Datum:

April 2020

Van:

Financiële dienst gemeente Gingelom

Aan:

Overige instanties

KERKFABRIEK SINT TRUDO BUVINGEN

budget 2020
Buvingen

ontvangsten
15.024,89

uitgaven
18.300,38

saldo
-3.275,49

saldo
vorige gemeentelijke
jaren (K)
toelage (M)
-226,02
3.501,51

exploitatie
overschot (N)
0,00

overboekingen (I)
0,00

Het budget 2020 komt overeen met het jaar 2020 in het meerjarenplan 2020-2025 dd. 7 april 2020.
Opmerkingen bisdom
- De stichtingen zijn deficitair, er werden onvoldoende ontvangsten geboekt. Een reductie van de
stichtingenlast is te overwegen in de nabije toekomst.
- Z-waarde (moet nul zijn)
Bijkomende opmerkingen gemeente
- De ontvangsten van 2020 worden sterk beïnvloed door MAR 110 langdurige
gebruiksovereenkomsten ten bedrage van € 8.122,06. Dit betreft vermoedelijk ontvangsten van
2019 en 2020.
- Op MAR 2203 informatica is er € 90,00 te weinig voorzien om de kosten van religiosoft en
religiopoint te dekken.
- Voor MAR 2241 administratieve regularisatie wordt er geen budget voorzien. Is dit bedrag
inbegrepen in percent bisdom?
- Er wordt een bedrag van € 150.373,48 ingeschreven bij MAR 330 verkopen privaat patrimonium.
Dit is een bedrag dat in de jaarrekening 2019 werd geboekt voor de verkoop van de pastorij van
Buvingen. Het bedrag werd verkeerdelijk voorzien in het budget waardoor dit het
investeringsoverschot sterk beïnvloed.
- De overige investeringen betreffen vervallen beleggingen die herbelegd worden.
Voorstel advies: akteneming
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Kerkfabriek Sint Petrus Gingelom - meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Overwegende dat het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Petrus Gingelom door de
kerkraad goedgekeurd werd op 29 maart 2020;
Overwegende dat het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Petrus Gingelom door het
Centraal Kerkbestuur werd ingediend bij de diverse instanties via religiopoint op 7 april 2020;
Overwegende dat het bisdom het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Petrus
Gingelom op 8 april 2020 gunstig geadviseerd heeft mits enkele opmerkingen;
Argumentatie
Overwegende dat, vermits er geen geactualiseerd kerkenplan is dat gedragen wordt door alle
betrokkenen en de patrimoniumstudie van de gemeente, het college in haar zitting van 14 januari
2020 in het kader van de meerjarenplannen 2020-2025 volgende standpunten ingenomen heeft ten
aanzien van de kerkfabrieken van Gingelom:
- jaarlijkse exploitatietoelage maximaal € 115.000,00 ongeïndexeerd
- investeringstoelage over de periode 2020-2025 maximaal € 125.000,00
Overwegende dat het de opdracht van het centraal kerkbestuur is om toe te zien dat de middelen
eerlijk verdeeld worden over de verschillende kerkfabrieken en de prioriteiten van de investeringen
dient te bepalen;
Overwegende het coördinatierapport meerjarenplannen 2020-2025 van de kerkfabrieken van
Gingelom uit religiosoft dd. 9 april 2020 waaruit blijkt dat de totale gevraagde exploitatietoelage voor
het jaar 2020 minder bedraagt dan € 115.000,00 wat in overeenstemming is met het besluit van het
college van 14 januari 2020;
Overwegende dat het voor de gemeente toegelaten is op basis van de cijfers van de voorgaande jaren
een realistische raming van de exploitatietoelagen aan de kerkfabrieken in te schrijven in het eigen
meerjarenplan van de gemeente;
Overwegende het coördinatierapport meerjarenplannen 2020-2025 van de kerkfabrieken van
Gingelom uit religiosoft dd. 9 april 2020 waaruit blijkt dat de gevraagde investeringstoelage voor de
kerkfabrieken voor de periode 2020-2025 € 125.000,00 bedraagt wat in overeenstemming is met het
besluit van het college van 14 januari 2020;
Overwegende de toelichting van de analyse aangaande het meerjarenplan 2020-2025 van de
kerkfabriek van Sint Petrus Gingelom in bijlage waarmee rekening gehouden dient te worden bij het
opstellen van de budgetten 2020-2025;
Juridische grond
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid de artikelen 41 tot 50;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, gewijzigd op 14 december 2012,
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten, inzonderheid art. 6 tot en met art. 27;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van het Kabinet van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur dd. 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en
beheerscyclus, inzonderheid §3 de opname van de gemeentelijke toelagen aan de kerkfabrieken in de
meerjarenplanning van de gemeente;

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

Besluit
Artikel 1
Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Petrus Gingelom wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Het is de verantwoordelijkheid van het centraal kerkbestuur om erop toe te zien dat de totale
jaarlijkse exploitatietoelage voor de kerkfabrieken in de periode 2020-2025 het jaarlijks bedrag van €
115.000 niet overstijgt.

Artikel 3
Dit besluit wordt via religiopoint aan de verschillende instanties overgemaakt.

Bijlagen


MJP 2020-2025 KF Gingelom Sint Petrus - toelichting analyse.pdf
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MEMO
Onderwerp:

Meerjarenplannen 2020-2025 kerkfabrieken – dd 7/4/2020

Datum:

April 2020

Van:

Financiële dienst gemeente Gingelom

Aan:

Overige instanties

KERKFABRIEK SINT PETRUS GINGELOM
KF Sint Petrus Gingelom
exploitatie
ontvangsten
uitgaven excl. financiering
aflossingen
intresten
exploitatietoelage
K-w aarde
N-w aarde - exploitatieoverschot
investeringen
ontvangsten excl. toelage gemeente
uitgaven
investeringstoelage gemeente
Z-w aarde - investeringsoverschot

2020
-21.091,00
8.000,00
19.650,00
8.300,00
1.141,00
0,00
21.133,49
42,49

2021
0,00
8.075,00
26.975,00
8.250,77
981,54
28.132,31

2022
0,00
8.020,00
27.325,00
8.330,92
901,18
28.537,10

2023
0,00
8.000,00
27.800,00
7.784,48
820,78
28.405,26

2024
0,00
7.950,00
28.250,00
7.864,74
740,32
28.905,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42,49

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.586,03
4.586,03
0,00
0,00
4.586,03

3.222,61
3.222,61
0,00
0,00
3.222,61

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.808,64
7.808,64
0,00
0,00
7.808,64

2025 MJP 2020-2025
0,00
-21.091,00
7.900,00
47.945,00
28.625,00
158.625,00
7.945,83
48.476,74
659,02
5.243,84
29.329,85
143.309,58

Opmerkingen bisdom
- De stichtingen zijn deficitair, er werden geen ontvangsten geboekt. Een reductie van de
stichtingenlast is te overwegen in de nabije toekomst.
- Vanaf 2020 dient het investeringsoverschot (Z-waarde) nul te zijn.
Bijkomende opmerkingen gemeente
- De uitgaven worden in de periode 2021-2025 hoog ingeschat. Deze dienen jaarlijks bij het
opstellen van het budget aan de realiteit getoetst worden.
- In 2021 en 2022 worden er vervallen beleggingen betreffende stichtingen vermeld die niet
herbelegd worden in het meerjarenplan. Dit resulteert in een positieve Z-waarde.
Voorstel advies: goedkeuring
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Kerkfabriek Sint Petrus Gingelom - budget 2020 - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Aanleiding en context
Overwegende dat het budget 2020 van de kerkfabriek Sint Petrus Gingelom door het centraal
kerkbestuur werd ingediend bij de gemeente via religiopoint op 14 april 2020;
Overwegende dat het budget 2020 werd goedgekeurd door de kerkraad van 29 maart 2020;
Overwegende dat het bisdom het budget 2020 op 8 april 2020 gunstig geadviseerd heeft mits enkele
opmerkingen;
Overwegende het budget 2020 van de kerkfabriek Sint Petrus Gingelom waarbij er geen
gemeentelijke exploitatietoelage gevraagd wordt;
Argumentatie
Gelet het voorgelegde budget 2020 past in het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint
Petrus Gingelom dd. 7 april 2020, goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 april 2020;
Overwegende het coördinatierapport van de budgetwijzgingingen 2020 van 9 kerkfabrieken van
Gingelom dd. 14 april 2020 waaruit blijkt dat het totaal van de exploitatietoelagen 2020 € 110.832,51
bedraagt en hiermee het in de gemeentelijke meerjarenplanning voorziene budget van € 115.000 niet
overschrijdt;
Overwegende de toelichting van de analyse van het budget 2020 in bijlage;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de
besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van het Kabinet van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur dd. 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2020 van de kerkfabriek Sint Petrus Gingelom.
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Artikel 2
Er wordt geen gemeentelijke exploitatietoelage voor 2020 vastgelegd.

Artikel 3
Huidig besluit zal, voor verder gevolg, overgemaakt worden aan de bevoegde instanties via
religiopoint.

Bijlagen


Budget 2020 Gingelom Sint Petrus - toelichting analyse.pdf
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MEMO
Onderwerp:

Budget 2020 kerkfabrieken – dd 14/4/2020

Datum:

April 2020

Van:

Financiële dienst gemeente Gingelom

Aan:

Overige instanties

KERKFABRIEK SINT PETRUS GINGELOM

budget 2020
Gingelom

ontvangsten
8.000,00

uitgaven
29.091,00

saldo
-21.091,00

saldo
vorige gemeentelijke
jaren (K)
toelage (M)
21.133,49
0,00

exploitatie
overschot (N)
42,49

overboekingen (I)
0,00

Het budget 2020 komt overeen met het jaar 2020 in het meerjarenplan 2020-2025 dd. 7 april 2020.
Opmerkingen bisdom
- stichtingen (geen ontvangsten voorzien wel uitgaven)
- Z-waarde (moet nul zijn)
Voorstel advies: akteneming
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Kerkfabriek Sint Joris Jeuk - meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Overwegende dat het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Joris Jeuk door de
kerkraad goedgekeurd werd op 18/02/2020;
Overwegende dat het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Joris Jeuk door het
Centraal Kerkbestuur werd ingediend bij de diverse instanties via religiopoint op 7 april 2020;
Overwegende dat het bisdom het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Joris Jeuk op
8 april 2020 gunstig geadviseerd heeft;
Argumentatie
Overwegende dat, vermits er geen geactualiseerd kerkenplan is dat gedragen wordt door alle
betrokkenen en de patrimoniumstudie van de gemeente, het college in haar zitting van 14 januari
2020 in het kader van de meerjarenplannen 2020-2025 volgende standpunten ingenomen heeft ten
aanzien van de kerkfabrieken van Gingelom:
- jaarlijkse exploitatietoelage maximaal € 115.000,00 ongeïndexeerd
- investeringstoelage over de periode 2020-2025 maximaal € 125.000,00
Overwegende dat het de opdracht van het centraal kerkbestuur is om toe te zien dat de middelen
eerlijk verdeeld worden over de verschillende kerkfabrieken en de prioriteiten van de investeringen
dient te bepalen;
Overwegende het coördinatierapport meerjarenplannen 2020-2025 van de kerkfabrieken van
Gingelom uit religiosoft dd. 9 april 2020 waaruit blijkt dat de totale gevraagde exploitatietoelage voor
het jaar 2020 minder bedraagt dan € 115.000,00 wat in overeenstemming is met het besluit van het
college van 14 januari 2020;
Overwegende dat het voor de gemeente toegelaten is op basis van de cijfers van de voorgaande jaren
een realistische raming van de exploitatietoelagen aan de kerkfabrieken in te schrijven in het eigen
meerjarenplan van de gemeente;
Overwegende het coördinatierapport meerjarenplannen 2020-2025 van de kerkfabrieken van
Gingelom uit religiosoft dd. 9 april 2020 waaruit blijkt dat de gevraagde investeringstoelage voor de
kerkfabrieken voor de periode 2020-2025 € 125.000,00 bedraagt wat in overeenstemming is met het
besluit van het college van 14 januari 2020;
Overwegende de toelichting van de analyse aangaande het meerjarenplan 2020-2025 van de
kerkfabriek van Sint Joris Jeuk in bijlage waarmee rekening gehouden dient te worden bij het
opstellen van de budgetten 2020-2025;
Juridische grond
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid de artikelen 41 tot 50;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, gewijzigd op 14 december 2012,
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten, inzonderheid art. 6 tot en met art. 27;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van het Kabinet van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur dd. 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en
beheerscyclus, inzonderheid §3 de opname van de gemeentelijke toelagen aan de kerkfabrieken in de
meerjarenplanning van de gemeente;

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

Besluit
Artikel 1
Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Joris Jeuk wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Het is de verantwoordelijkheid van het centraal kerkbestuur om erop toe te zien dat de totale
jaarlijkse exploitatietoelage voor de kerkfabrieken in de periode 2020-2025 het jaarlijks bedrag van €
115.000 niet overstijgt.

Artikel 3
Dit besluit wordt via religiopoint aan de verschillende instanties overgemaakt.

Bijlagen


MJP 2020-2025 KF Jeuk Sint Joris - toelichting analyse.pdf
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MEMO
Onderwerp:

Meerjarenplannen 2020-2025 kerkfabrieken – dd 7/4/2020

Datum:

April 2020

Van:

Financiële dienst gemeente Gingelom

Aan:

Overige instanties

KERKFABRIEK SINT JORIS JEUK
KF Sint Joris Jeuk
exploitatie
ontvangsten
uitgaven excl. financiering
aflossingen
intresten
exploitatietoelage
K-w aarde
N-w aarde - exploitatieoverschot

2020
4.767,59
15.480,00
24.355,00
16.523,90
3.170,80
33.337,29
-4.767,59
0,00

investeringen
ontvangsten excl. toelage gemeente
uitgaven
investeringstoelage gemeente
Z-w aarde - investeringsoverschot

2021
0,00
15.500,00
24.570,00
17.161,73
2.807,57
29.039,30

2022
0,00
15.500,00
24.715,00
17.825,96
2.438,18
29.479,14

2023
0,00
15.470,00
25.220,00
17.819,59
2.053,40
29.622,99

2024
0,00
15.480,00
25.360,00
18.537,67
1.659,28
30.076,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
7.716,30 175.770,00
12.716,30 175.770,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
5.372,00
5.372,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
188.858,30
193.858,30
5.000,00
0,00

2025 MJP 2020-2025
0,00
4.767,59
15.460,00
92.890,00
25.670,00
149.890,00
18.463,33
106.332,18
1.240,51
13.369,74
29.913,84
181.469,51

Opmerkingen gemeente
- De investeringstoelage in 2020 ten bedrage van € 5.000 betreft decoratiewerken in het
hoofdgebouw.
- De overige investeringen betreffen vervallen beleggingen die herbelegd worden.
Voorstel advies: goedkeuring
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Kerkfabriek Sint Joris Jeuk - budget 2020 - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Aanleiding en context
Overwegende dat het budget 2020 van de kerkfabriek Sint Joris Jeuk door het centraal kerkbestuur
werd ingediend bij de gemeente via religiopoint op 14 april 2020;
Overwegende dat het budget 2020 werd goedgekeurd door de kerkraad van 18 februari 2020;
Overwegende dat het bisdom het budget 2020 op 8 april 2020 gunstig geadviseerd heeft;
Overwegende het budget 2020 van de kerkfabriek Sint Joris Jeuk waarbij een gemeentelijke
exploitatietoelage van € 33.337,29 en een investeringstoelage van € 5.000 gevraagd wordt;
Argumentatie
Gelet het voorgelegde budget 2020 past in het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint Joris
Jeuk dd. 7 april 2020, goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 april 2020;
Overwegende dat in het meerjarenplan 2020-2025 een investeringstoelage van € 5.000,00 voorzien
is;
Overwegende het coördinatierapport van de budgetwijzgingingen 2020 van 9 kerkfabrieken van
Gingelom dd. 14 april 2020 waaruit blijkt dat het totaal van de exploitatietoelagen 2020 € 110.832,51
bedraagt en hiermee het in de gemeentelijke meerjarenplanning voorziene budget van € 115.000 niet
overschrijdt;
Overwegende de toelichting van de analyse van het budget 2020 in bijlage;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de
besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van het Kabinet van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur dd. 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2020 van de kerkfabriek Sint Joris Jeuk.
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Artikel 2
De gemeentelijke exploitatietoelage voor 2020 wordt vastgelegd op € 33.337,29 (afgerond €
33.338,00).

Artikel 3
De gemeentelijke investeringstoelage voor 2020 wordt vastgelegd op € 5.000,00.

Artikel 4
Huidig besluit zal, voor verder gevolg, overgemaakt worden aan de bevoegde instanties via
religiopoint.

Bijlagen


Budget 2020 Jeuk Sint Joris - toelichting analyse.pdf
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MEMO
Onderwerp:

Budget 2020 kerkfabrieken – dd 14/4/2020

Datum:

April 2020

Van:

Financiële dienst gemeente Gingelom

Aan:

Overige instanties

KERKFABRIEK SINT JORIS JEUK

budget 2020
Jeuk

ontvangsten
15.480,00

uitgaven
44.049,70

saldo
-28.569,70

saldo
vorige gemeentelijke
jaren (K)
toelage (M)
-4.767,59
33.337,29

exploitatie
overschot (N)
0,00

overboekingen (I)
0,00

Het budget 2020 komt overeen met het jaar 2020 in het meerjarenplan 2020-2025 dd. 7 april 2020.
Opmerkingen gemeente
- De investeringstoelage ten bedrage van € 5.000 betreft decoratiewerken in het hoofdgebouw.
- De overige investeringen betreffen vervallen beleggingen die herbelegd worden.
Voorstel advies: akteneming
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Kerkfabriek Sint Saturninus Mielen - meerjarenplan 2020-2025 Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Overwegende dat het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Saturninus Mielen door
de kerkraad goedgekeurd werd op 18 februari 2020;
Overwegende dat het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Saturninus Mielen door
het Centraal Kerkbestuur werd ingediend bij de diverse instanties via religiopoint op 7 april 2020;
Overwegende dat het bisdom het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Saturninus
Mielen op 8 april 2020 gunstig geadviseerd heeft;
Argumentatie
Overwegende dat, vermits er geen geactualiseerd kerkenplan is dat gedragen wordt door alle
betrokkenen en de patrimoniumstudie van de gemeente, het college in haar zitting van 14 januari
2020 in het kader van de meerjarenplannen 2020-2025 volgende standpunten ingenomen heeft ten
aanzien van de kerkfabrieken van Gingelom:
- jaarlijkse exploitatietoelage maximaal € 115.000,00 ongeïndexeerd
- investeringstoelage over de periode 2020-2025 maximaal € 125.000,00
Overwegende dat het de opdracht van het centraal kerkbestuur is om toe te zien dat de middelen
eerlijk verdeeld worden over de verschillende kerkfabrieken en de prioriteiten van de investeringen
dient te bepalen;
Overwegende het coördinatierapport meerjarenplannen 2020-2025 van de kerkfabrieken van
Gingelom uit religiosoft dd. 9 april 2020 waaruit blijkt dat de totale gevraagde exploitatietoelage voor
het jaar 2020 minder bedraagt dan € 115.000,00 wat in overeenstemming is met het besluit van het
college van 14 januari 2020;
Overwegende dat het voor de gemeente toegelaten is op basis van de cijfers van de voorgaande jaren
een realistische raming van de exploitatietoelagen aan de kerkfabrieken in te schrijven in het eigen
meerjarenplan van de gemeente;
Overwegende het coördinatierapport meerjarenplannen 2020-2025 van de kerkfabrieken van
Gingelom uit religiosoft dd. 9 april 2020 waaruit blijkt dat de gevraagde investeringstoelage voor de
kerkfabrieken voor de periode 2020-2025 € 125.000,00 bedraagt wat in overeenstemming is met het
besluit van het college van 14 januari 2020;
Overwegende de toelichting van de analyse aangaande het meerjarenplan 2020-2025 van de
kerkfabriek van Sint Saturninus Mielen in bijlage waarmee rekening gehouden dient te worden bij het
opstellen van de budgetten 2020-2025;
Juridische grond
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid de artikelen 41 tot 50;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, gewijzigd op 14 december 2012,
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten, inzonderheid art. 6 tot en met art. 27;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van het Kabinet van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur dd. 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en
beheerscyclus, inzonderheid §3 de opname van de gemeentelijke toelagen aan de kerkfabrieken in de
meerjarenplanning van de gemeente;

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

Besluit
Artikel 1
Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Saturninus Mielen wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Het is de verantwoordelijkheid van het centraal kerkbestuur om erop toe te zien dat de totale
jaarlijkse exploitatietoelage voor de kerkfabrieken in de periode 2020-2025 het jaarlijks bedrag van €
115.000 niet overstijgt.

Artikel 3
Dit besluit wordt via religiopoint aan de verschillende instanties overgemaakt.

Bijlagen


MJP 2020-2025 KF Mielen Sint Saturninus - toelichting analyse.pdf
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MEMO
Onderwerp:

Meerjarenplannen 2020-2025 kerkfabrieken – dd 7/4/2020

Datum:

April 2020

Van:

Financiële dienst gemeente Gingelom

Aan:

Overige instanties

KERKFABRIEK SINT SATURNINUS MIELEN-BOVEN-AALST
KF Sint Saturninus Mielen
exploitatie
ontvangsten
uitgaven excl. financiering
aflossingen
intresten
exploitatietoelage
K-w aarde
N-w aarde - exploitatieoverschot
investeringen
ontvangsten excl. toelage gemeente
uitgaven
investeringstoelage gemeente
Z-w aarde - investeringsoverschot

2020
-1.787,98
14.720,00
23.910,00
4.639,49
2.434,40
14.475,91
1.787,98
0,00

2021
0,00
14.720,00
24.543,00
4.812,61
2.263,57
16.899,18

2022
0,00
14.645,00
25.196,00
4.992,18
2.086,39
17.629,57

2023
0,00
14.775,00
25.937,00
5.178,47
1.902,61
18.243,08

2024
0,00
14.700,00
26.622,00
5.371,70
1.711,95
19.005,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
4.113,25
4.113,25
0,00
0,00

0,00
27.216,00
77.216,00
50.000,00
0,00

0,00
33.443,78
33.443,78
0,00
0,00

0,00
6.812,69
6.812,69
0,00
0,00

0,00
71.585,72
121.585,72
50.000,00
0,00

2025 MJP 2020-2025
0,00
-1.787,98
14.700,00
88.260,00
27.294,00
153.502,00
5.572,14
30.566,59
1.514,18
11.913,10
19.680,32
105.933,71

Opmerkingen gemeente
- De investeringstoelage in 2023 ten bedrage van € 50.000 betreft werken aan het hoofdgebouw in
het kader van het inspectierapport monumentenwacht.
- De overige investeringen betreffen vervallen beleggingen die herbelegd worden.
Voorstel advies: goedkeuring
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Kerkfabriek Sint Saturninus Mielen - budget 2020 - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Aanleiding en context
Overwegende dat het budget 2020 van de kerkfabriek Sint Saturninus Mielen door het centraal
kerkbestuur werd ingediend bij de gemeente via religiopoint op 14 april 2020;
Overwegende dat het budget 2020 werd goedgekeurd door de kerkraad van 18 februari 2020;
Overwegende dat het bisdom het budget 2020 op 8 april 2020 gunstig geadviseerd heeft;
Overwegende het budget 2020 van de kerkfabriek Sint Saturninus Mielen waarbij een gemeentelijke
exploitatietoelage van € 14.475,91 gevraagd wordt;
Argumentatie
Gelet het voorgelegde budget 2020 past in het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint
Saturninus Mielen dd. 7 april 2020, goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 april 2020;
Overwegende het coördinatierapport van de budgetwijzgingingen 2020 van 9 kerkfabrieken van
Gingelom dd. 14 april 2020 waaruit blijkt dat het totaal van de exploitatietoelagen 2020 € 110.832,51
bedraagt en hiermee het in de gemeentelijke meerjarenplanning voorziene budget van € 115.000 niet
overschrijdt;
Overwegende de toelichting van de analyse van het budget 2020 in bijlage;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de
besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van het Kabinet van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur dd. 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2020 van de kerkfabriek Sint Saturninus Mielen.

Artikel 2
43/76

De gemeentelijke exploitatietoelage voor 2020 wordt vastgelegd op € 14.475,91 (afgerond €
14.476,00).

Artikel 3
Huidig besluit zal, voor verder gevolg, overgemaakt worden aan de bevoegde instanties via
religiopoint.

Bijlagen


Budget 2020 Mielen Sint Saturninus - toelichting analyse.pdf
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MEMO
Onderwerp:

Budget 2020 kerkfabrieken – dd 14/4/2020

Datum:

April 2020

Van:

Financiële dienst gemeente Gingelom

Aan:

Overige instanties

KERKFABRIEK SINT SATURNINUS MIELEN-BOVEN-AALST

budget 2020
Mielen

ontvangsten
14.720,00

uitgaven
30.983,89

saldo
-16.263,89

saldo
vorige gemeentelijke
jaren (K)
toelage (M)
1.787,98
14.475,91

exploitatie
overschot (N)
0,00

overboekingen (I)
0,00

Het budget 2020 komt overeen met het jaar 2020 in het meerjarenplan 2020-2025 dd. 7 april 2020.
Opmerkingen gemeente
- Er zijn geen investeringen.
Voorstel advies: akteneming
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Kerkfabriek Sint Martinus Montenaken - meerjarenplan 2020-2025 Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Overwegende dat het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Martinus Montenaken
door de kerkraad goedgekeurd werd op 18 februarin 2020;
Overwegende dat het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Martinus Montenaken
door het Centraal Kerkbestuur werd ingediend bij de diverse instanties via religiopoint op 7 april 2020;
Overwegende dat het bisdom het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Martinus
Montenaken op 8 april 2020 gunstig geadviseerd heeft mits enkele opmerkingen;
Argumentatie
Overwegende dat, vermits er geen geactualiseerd kerkenplan is dat gedragen wordt door alle
betrokkenen en de patrimoniumstudie van de gemeente, het college in haar zitting van 14 januari
2020 in het kader van de meerjarenplannen 2020-2025 volgende standpunten ingenomen heeft ten
aanzien van de kerkfabrieken van Gingelom:
- jaarlijkse exploitatietoelage maximaal € 115.000,00 ongeïndexeerd
- investeringstoelage over de periode 2020-2025 maximaal € 125.000,00
Overwegende dat het de opdracht van het centraal kerkbestuur is om toe te zien dat de middelen
eerlijk verdeeld worden over de verschillende kerkfabrieken en de prioriteiten van de investeringen
dient te bepalen;
Overwegende het coördinatierapport meerjarenplannen 2020-2025 van de kerkfabrieken van
Gingelom uit religiosoft dd. 9 april 2020 waaruit blijkt dat de totale gevraagde exploitatietoelage voor
het jaar 2020 minder bedraagt dan € 115.000,00 wat in overeenstemming is met het besluit van het
college van 14 januari 2020;
Overwegende dat het voor de gemeente toegelaten is op basis van de cijfers van de voorgaande jaren
een realistische raming van de exploitatietoelagen aan de kerkfabrieken in te schrijven in het eigen
meerjarenplan van de gemeente;
Overwegende het coördinatierapport meerjarenplannen 2020-2025 van de kerkfabrieken van
Gingelom uit religiosoft dd. 9 april 2020 waaruit blijkt dat de gevraagde investeringstoelage voor de
kerkfabrieken voor de periode 2020-2025 € 125.000,00 bedraagt wat in overeenstemming is met het
besluit van het college van 14 januari 2020;
Overwegende de toelichting van de analyse aangaande het meerjarenplan 2020-2025 van de
kerkfabriek van Sint Martinus Montenaken in bijlage waarmee rekening gehouden dient te worden bij
het opstellen van de budgetten 2020-2025;
Juridische grond
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid de artikelen 41 tot 50;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, gewijzigd op 14 december 2012,
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten, inzonderheid art. 6 tot en met art. 27;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van het Kabinet van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur dd. 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en
beheerscyclus, inzonderheid §3 de opname van de gemeentelijke toelagen aan de kerkfabrieken in de
meerjarenplanning van de gemeente;

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

Besluit
Artikel 1
Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Martinus Montenaken wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Het is de verantwoordelijkheid van het centraal kerkbestuur om erop toe te zien dat de totale
jaarlijkse exploitatietoelage voor de kerkfabrieken in de periode 2020-2025 het jaarlijks bedrag van €
115.000 niet overstijgt.

Artikel 3
Dit besluit wordt via religiopoint aan de verschillende instanties overgemaakt.

Bijlagen


MJP 2020-2025 KF Montekaken Sint Martinus - toelichting analyse.pdf
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MEMO
Onderwerp:

Meerjarenplannen 2020-2025 kerkfabrieken – dd 7/4/2020

Datum:

April 2020

Van:

Financiële dienst gemeente Gingelom

Aan:

Overige instanties

KERKFABRIEK SINT MARTINUS MONTENAKEN
KF Sint Martinus Montenaken
exploitatie
ontvangsten
uitgaven excl. financiering
aflossingen
intresten
exploitatietoelage
K-w aarde
N-w aarde - exploitatieoverschot

2020
-1.624,06
14.095,00
20.805,90
2.605,83
238,66
7.931,33
1.624,06
0,00

2021
0,00
14.095,00
20.660,90
2.634,32
205,13
9.405,35

2022
0,00
14.095,00
20.660,90
2.663,14
171,86
9.400,90

2023
0,00
14.095,00
20.660,90
2.692,27
138,23
9.396,40

2024
0,00
14.095,00
20.660,90
2.721,71
104,49
9.392,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

investeringen
ontvangsten excl. toelage gemeente
uitgaven
investeringstoelage gemeente
Z-w aarde - investeringsoverschot

0,00
22.846,00
22.846,00
0,00
0,00

0,00
4.586,00
4.586,00
0,00
0,00

0,00
2.400,00
2.400,00
0,00
0,00

0,00
4.600,00
4.600,00
0,00
0,00

0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00

0,00
10.400,00
10.400,00
0,00
0,00

0,00
49.832,00
49.832,00
0,00
0,00

2025 MJP 2020-2025
0,00
-1.624,06
14.095,00
84.570,00
20.660,90
124.110,40
2.184,75
15.502,02
69,86
928,23
8.820,51
54.346,59

Opmerkingen bisdom
- De stichtingen zijn deficitair, er werden geen ontvangsten geboekt. Een reductie van de
stichtingenlast is te overwegen in de nabije toekomst.
Bijkomende opmerkingen gemeente
- De aankoop materieel voor de eredienst MAR 201 wordt in 2020 beïnvloed door de aankoop
van geluids- en beeldweergave-installatie.
- Vanaf het jaar 2021 wordt er een bedrag voorzien op MAR 226 belastingen en heffingen bij
bestuur van eredienst. Dit bedrag moet vermoedelijk voorzien worden op MAR 235 onroerende
voorheffing privaat patrimonium zoals gebudgetteerd in 2020.
- De investeringen betreffen vervallen beleggingen die herbelegd worden.
Voorstel advies: goedkeuring
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Kerkfabriek Sint Martinus Montenaken - budget 2020 - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Aanleiding en context
Overwegende dat het budget 2020 van de kerkfabriek Sint Martinus Montenaken door het centraal
kerkbestuur werd ingediend bij de gemeente via religiopoint op 14 april 2020;
Overwegende dat het budget 2020 werd goedgekeurd door de kerkraad van 18 februrari 2020;
Overwegende dat het bisdom het budget 2020 op 8 april 2020 gunstig geadviseerd heeft mits enkele
opmerkingen;
Overwegende het budget 2020 van de kerkfabriek Sint Martinus Montenaken waarbij een
gemeentelijke exploitatietoelage van € 7.931,33 gevraagd wordt;
Argumentatie
Gelet het voorgelegde budget 2020 past in het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Sint
Martinus Montenaken dd. 7 april 2020, goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 april 2020;
Overwegende het coördinatierapport van de budgetwijzgingingen 2020 van 9 kerkfabrieken van
Gingelom dd. 14 april 2020 waaruit blijkt dat het totaal van de exploitatietoelagen 2020 € 110.832,51
bedraagt en hiermee het in de gemeentelijke meerjarenplanning voorziene budget van € 115.000 niet
overschrijdt;
Overwegende de toelichting van de analyse van het budget 2020 in bijlage;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de
besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van het Kabinet van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur dd. 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2020 van de kerkfabriek Sint Martinus Montenaken.
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Artikel 2
De gemeentelijke exploitatietoelage voor 2020 wordt vastgelegd op € 7.931,33 (afgerond € 7.932,00).

Artikel 3
Huidig besluit zal, voor verder gevolg, overgemaakt worden aan de bevoegde instanties via
religiopoint.

Bijlagen


Budget 2020 Montenaken Sint Martinus - toelichting analyse.pdf
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MEMO
Onderwerp:

Budget 2020 kerkfabrieken – dd 14/4/2020

Datum:

April 2020

Van:

Financiële dienst gemeente Gingelom

Aan:

Overige instanties

KERKFABRIEK SINT MARTINUS MONTENAKEN

budget 2020
Montenaken

ontvangsten
14.095,00

uitgaven
23.650,39

saldo
-9.555,39

saldo
vorige gemeentelijke
jaren (K)
toelage (M)
1.624,06
7.931,33

exploitatie
overschot (N)
0,00

overboekingen (I)
0,00

Het budget 2020 komt overeen met het jaar 2020 in het meerjarenplan 2020-2025 dd. 7 april 2020.
Opmerkingen bisdom
- stichtingen (geen ontvangsten voorzien wel uitgaven)
Bijkomende opmerkingen gemeente
- De aankoop materieel voor de eredienst MAR 201 wordt in 2020 beïnvloed door aankoop van
geluids- en beeldweergave-installatie.
- Op MAR 2203 informatica is er € 40,00 te weinig voorzien om de kosten van religiosoft en
religiopoint te dekken.
- De investeringen betreffen vervallen beleggingen die herbelegd worden.
Voorstel advies: akteneming
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Kerkfabriek Sint Sebastianus Niel - meerjarenplan 2020-2025 wijziging Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Overwegende dat het gewijzigde meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Sebastianus
Niel door de kerkraad goedgekeurd werd op 25 februari 2020;
Overwegende dat het gewijzigde meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Sebastianus
Niel door het Centraal Kerkbestuur werd ingediend bij de diverse instanties via religiopoint op 7 april
2020;
Overwegende dat het bisdom het gewijzigde meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint
Sebastianus Niel op 8 april 2020 gunstig geadviseerd heeft;
Argumentatie
Overwegende dat, vermits er geen geactualiseerd kerkenplan is dat gedragen wordt door alle
betrokkenen en de patrimoniumstudie van de gemeente, het college in haar zitting van 14 januari
2020 in het kader van de meerjarenplannen 2020-2025 volgende standpunten ingenomen heeft ten
aanzien van de kerkfabrieken van Gingelom:
- jaarlijkse exploitatietoelage maximaal € 115.000,00 ongeïndexeerd
- investeringstoelage over de periode 2020-2025 maximaal € 125.000,00
Overwegende dat het de opdracht van het centraal kerkbestuur is om toe te zien dat de middelen
eerlijk verdeeld worden over de verschillende kerkfabrieken en de prioriteiten van de investeringen
dient te bepalen;
Overwegende het coördinatierapport meerjarenplannen 2020-2025 van de kerkfabrieken van
Gingelom uit religiosoft dd. 9 april 2020 waaruit blijkt dat de totale gevraagde exploitatietoelage voor
het jaar 2020 minder bedraagt dan € 115.000,00 wat in overeenstemming is met het besluit van het
college van 14 januari 2020;
Overwegende dat het voor de gemeente toegelaten is op basis van de cijfers van de voorgaande jaren
een realistische raming van de exploitatietoelagen aan de kerkfabrieken in te schrijven in het eigen
meerjarenplan van de gemeente;
Overwegende het coördinatierapport meerjarenplannen 2020-2025 van de kerkfabrieken van
Gingelom uit religiosoft dd. 9 april 2020 waaruit blijkt dat de gevraagde investeringstoelage voor de
kerkfabrieken voor de periode 2020-2025 € 125.000,00 bedraagt wat in overeenstemming is met het
besluit van het college van 14 januari 2020;
Overwegende de toelichting van de analyse aangaande het gewijzigde meerjarenplan 2020-2025 van
de kerkfabriek van Sint Sebastianus Niel in bijlage waarmee rekening gehouden dient te worden bij
het opstellen van de budgetten 2020-2025;
Juridische grond
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
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Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid de artikelen 41 tot 50;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, gewijzigd op 14 december 2012,
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten, inzonderheid art. 6 tot en met art. 27;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van het Kabinet van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur dd. 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en
beheerscyclus, inzonderheid §3 de opname van de gemeentelijke toelagen aan de kerkfabrieken in de
meerjarenplanning van de gemeente;

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

Besluit
Artikel 1
Het gewijzigde meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Sint Sebastianus Niel wordt
goedgekeurd.

Artikel 2
Het is de verantwoordelijkheid van het centraal kerkbestuur om erop toe te zien dat de totale
jaarlijkse exploitatietoelage voor de kerkfabrieken in de periode 2020-2025 het jaarlijks bedrag van €
115.000 niet overstijgt.

Artikel 3
Dit besluit wordt via religiopoint aan de verschillende instanties overgemaakt.

Bijlagen


MJP 2020-2025 KF Niel Sint Sebastianus - toelichting analyse.pdf
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MEMO
Onderwerp:

Meerjarenplannen 2020-2025 kerkfabrieken – dd 7/4/2020

Datum:

April 2020

Van:

Financiële dienst gemeente Gingelom

Aan:

Overige instanties

KERKFABRIEK SINT SEBASTIANUS NIEL
KF Sint Sebastianus Niel
exploitatie
ontvangsten
uitgaven excl. financiering
aflossingen
intresten
exploitatietoelage
K-w aarde
N-w aarde - exploitatieoverschot

2020
70,14
6.271,00
17.501,00
0,00
0,00
11.300,14
-70,14
0,00

2021
0,00
6.271,00
17.571,00
0,00
0,00
11.300,00

2022
0,00
6.181,00
17.481,00
0,00
0,00
11.300,00

2023
0,00
6.260,00
17.560,00
0,00
0,00
11.300,00

2024
0,00
6.260,00
17.560,00
0,00
0,00
11.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

investeringen
ontvangsten excl. toelage gemeente
uitgaven
investeringstoelage gemeente
Z-w aarde - investeringsoverschot

0,00
8.398,54
8.398,54
0,00
0,00

0,00
3.643,54
3.643,54
0,00
0,00

0,00
7.783,54
7.783,54
0,00
0,00

0,00
8.745,54
8.745,54
0,00
0,00

0,00
3.643,54
3.643,54
0,00
0,00

0,00
7.783,54
7.783,54
0,00
0,00

0,00
39.998,24
39.998,24
0,00
0,00

2025 MJP 2020-2025
0,00
70,14
6.260,00
37.503,00
17.560,00
105.233,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.300,00
67.800,14

Het meerjarenplan 2020-2025 betreft een gewijzigde versie van het meerjarenplan 2020-2025 dat
door de gemeenteraad van 10 december werd afgekeurd.
Opmerkingen gemeente
- De investeringen betreffen vervallen beleggingen die herbelegd worden.
- De investeringen ten bedrage van € 60.000 en de bijhorende financiering die in het
oorspronkelijke meerjarenplan 2020-2025 afgekeurd door de gemeenteraad van 10 december
2019 voorzien werden, zijn uit het meerjarenplan verwijderd
Voorstel advies: goedkeuring
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Kerkfabriek Sint Sebastianus Niel - budgetwijziging 2020 - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Aanleiding en context
Overwegende het budget 2020 dat door de gemeenteraad in haar zitting van 10 december 2020
afgekeurd werd;
Overwegende dat de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek Sint Sebastianus Niel door het centraal
kerkbestuur werd ingediend bij de gemeente via religiopoint op 14 april 2020;
Overwegende dat de budgetwijziging 2020 werd goedgekeurd door de kerkraad van 25 februari 2020;
Overwegende dat het bisdom de budgetwijziging 2020 op 8 april 2020 gunstig geadviseerd;
Overwegende de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek Sint Sebastianus Niel waarbij een
gemeentelijke exploitatietoelage van € 11.300,14 gevraagd wordt;
Argumentatie
Gelet de budgetwijziging 2020 past in het gewijzigde meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek
Sint Sebastianus Niel dd. 7 april 2020, goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 april 2020;
Overwegende het coördinatierapport van de budgetwijzgingingen 2020 van 9 kerkfabrieken van
Gingelom dd. 14 april 2020 waaruit blijkt dat het totaal van de exploitatietoelagen 2020 € 110.832,51
bedraagt en hiermee het in de gemeentelijke meerjarenplanning voorziene budget van € 115.000 niet
overschrijdt;
Overwegende de toelichting van de analyse van de budgewijziging 2020 in bijlage;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de
besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van het Kabinet van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur dd. 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2020 van de kerkfabriek Sint Sebastianus Niel.
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Artikel 2
De gemeentelijke exploitatietoelage voor 2020 wordt vastgelegd op € 11.300,14 (afgerond €
11.301,00).

Artikel 3
Huidig besluit zal, voor verder gevolg, overgemaakt worden aan de bevoegde instanties via
religiopoint.
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Kerkfabriek Heilig Kruis Vorsen - meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Overwegende dat het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Heilig Kruis Vorsendoor de
kerkraad goedgekeurd werd op 18 februari 2020;
Overwegende dat het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Heilig Kruis Vorsen
beschikbaar was in religiosoft op 7 april 2020;
Argumentatie
Overwegende dat, vermits er geen geactualiseerd kerkenplan is dat gedragen wordt door alle
betrokkenen en de patrimoniumstudie van de gemeente, het college in haar zitting van 14 januari
2020 in het kader van de meerjarenplannen 2020-2025 volgende standpunten ingenomen heeft ten
aanzien van de kerkfabrieken van Gingelom:
- jaarlijkse exploitatietoelage maximaal € 115.000,00 ongeïndexeerd
- investeringstoelage over de periode 2020-2025 maximaal € 125.000,00
Overwegende dat het de opdracht van het centraal kerkbestuur is om toe te zien dat de middelen
eerlijk verdeeld worden over de verschillende kerkfabrieken en de prioriteiten van de investeringen
dient te bepalen;
Overwegende het coördinatierapport meerjarenplannen 2020-2025 van de kerkfabrieken van
Gingelom uit religiosoft dd. 9 april 2020 waaruit blijkt dat de totale gevraagde exploitatietoelage voor
het jaar 2020 minder bedraagt dan € 115.000,00 wat in overeenstemming is met het besluit van het
college van 14 januari 2020;
Overwegende dat het voor de gemeente toegelaten is op basis van de cijfers van de voorgaande jaren
een realistische raming van de exploitatietoelagen aan de kerkfabrieken in te schrijven in het eigen
meerjarenplan van de gemeente;
Overwegende het coördinatierapport meerjarenplannen 2020-2025 van de kerkfabrieken van
Gingelom uit religiosoft dd. 9 april 2020 waaruit blijkt dat de gevraagde investeringstoelage voor de
kerkfabrieken voor de periode 2020-2025 € 125.000,00 bedraagt wat in overeenstemming is met het
besluit van het college van 14 januari 2020;
Overwegende de toelichting van de analyse aangaande het meerjarenplan 2020-2025 van de
kerkfabriek van Heilig Kruis Vorsen in bijlage waarmee rekening gehouden dient te worden bij het
opstellen van de budgetten 2020-2025;
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Juridische grond
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten, inzonderheid de artikelen 41 tot 50;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006, gewijzigd op 14 december 2012,
houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten
en van de centrale besturen van de erkende erediensten, inzonderheid art. 6 tot en met art. 27;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van het Kabinet van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur dd. 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en
beheerscyclus, inzonderheid §3 de opname van de gemeentelijke toelagen aan de kerkfabrieken in de
meerjarenplanning van de gemeente;

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

Besluit
Artikel 1
Het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek van Heilig Kruis Vorsen wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Het is de verantwoordelijkheid van het centraal kerkbestuur om erop toe te zien dat de totale
jaarlijkse exploitatietoelage voor de kerkfabrieken in de periode 2020-2025 het jaarlijks bedrag van €
115.000 niet overstijgt.

Artikel 3
Dit besluit wordt via religiopoint aan de verschillende instanties overgemaakt.

Bijlagen


MJP 2020-2025 KF Vorsen Heilig Kruis - toelichting analyse.pdf
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MEMO
Onderwerp:

Meerjarenplannen 2020-2025 kerkfabrieken – dd 7/4/2020

Datum:

April 2020

Van:

Financiële dienst gemeente Gingelom

Aan:

Overige instanties

KERKFABRIEK HEILIG KRUIS VORSEN
KF Heilig Kruis Vorsen
exploitatie
ontvangsten
uitgaven excl. financiering
aflossingen
intresten
exploitatietoelage
K-w aarde
N-w aarde - exploitatieoverschot
investeringen
ontvangsten excl. toelage gemeente
uitgaven
investeringstoelage gemeente
Z-w aarde - investeringsoverschot

2020
242,64
10.210,00
15.859,00
0,00
0,00
5.891,64
-242,64
0,00

2021
0,00
10.560,00
18.054,00
0,00
0,00
7.494,00

2022
0,00
10.560,00
19.023,35
0,00
0,00
8.463,35

2023
0,00
10.560,00
20.086,97
0,00
0,00
9.526,97

2024
0,00
10.560,00
21.254,82
0,00
0,00
10.694,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
28.845,46
28.845,46
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
28.845,46
28.845,46
0,00
0,00

2025 MJP 2020-2025
0,00
242,64
10.560,00
63.010,00
22.537,96
116.816,10
0,00
0,00
0,00
0,00
11.977,96
54.048,74

Opmerkingen bisdom
- Het document kon nog niet behandeld worden door het bisdom omdat het niet volledig
getekend werd in religiopoint omwille van coronamaatregelen.
Bijkomende opmerkingen gemeente
- Geen ontvangsten van stichtingen MAR 140 voorzien maar wel lasten MAR 240
- Kosten eredienst MAR 20 en administratie MAR 220 vallen hoog uit in vergelijking met andere
kerkfabrieken. Deze zullen in de budgetten jaarlijks beperkt moeten worden.
- De uitgaven worden in de periode 2021-2025 hoog ingeschat. Deze dienen jaarlijks bij het
opstellen van het budget aan de realiteit getoetst worden.
- Er werden geen vervallen beleggingen voorzien.
- De voorziene investeringen in 2022 dienen gefinancierd te worden met eigen middelen.
- Het besluit van de gouverneur i.v.m. de jaarrekening 2018 dd. 4/9/2019 werd nog niet verwerkt.
Er dient een aanpassing te gebeuren waardoor de N-waarde in 2018 € 11.721,49 bedraagt.
Voorstel advies: goedkeuring
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Kerkfabriek Heilig Kruis Vorsen - budget 2020 - Kennisneming
KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Aanleiding en context
Overwegende dat het budget 2020 van de kerkfabriek Heilig Kruis Vorsen beschikbaar via religiosoft
op 14 april 2020;
Overwegende dat het budget 2020 werd goedgekeurd door de kerkraad van 18 februari 2020;
Overwegende het budget 2020 van de kerkfabriek Heilig Kruis Vorsen waarbij een gemeentelijke
exploitatietoelage van € 5.891,64 gevraagd wordt;
Argumentatie
Gelet het voorgelegde budget 2020 past in het meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek Heilig
Kruis Vorsen dd. 7 april 2020, goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 april 2020;
Overwegende het coördinatierapport van de budgetwijzgingingen 2020 van 9 kerkfabrieken van
Gingelom dd. 14 april 2020 waaruit blijkt dat het totaal van de exploitatietoelagen 2020 € 110.832,51
bedraagt en hiermee het in de gemeentelijke meerjarenplanning voorziene budget van € 115.000 niet
overschrijdt;
Overwegende de toelichting van de analyse van het budget 2020 in bijlage;
Juridische grond
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende
erediensten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale
besturen van de erkende erediensten;
Gelet op het ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de
boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de
besturen van de eredienst en van de centrale besturen van de eredienst;
Gelet op de omzendbrief BB-2013/01 van het Kabinet van de Vlaamse Minister van Binnenlands
Bestuur dd. 1 maart 2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2020 van de kerkfabriek Heilig Kruis Vorsen.

Artikel 2
De gemeentelijke exploitatietoelage voor 2020 wordt vastgelegd op € 5.891,64 (afgerond € 5.892,00).
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Artikel 3
Huidig besluit zal, voor verder gevolg, overgemaakt worden aan de bevoegde instanties via
religiopoint.

Bijlagen


Budget 2020 Vorsen Heilig Kruis - toelichting analyse.pdf
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MEMO
Onderwerp:

Budget 2020 kerkfabrieken – dd 14/4/2020

Datum:

April 2020

Van:

Financiële dienst gemeente Gingelom

Aan:

Overige instanties

KERKFABRIEK HEILIG KRUIS VORSEN

budget 2020
Vorsen

ontvangsten
10.210,00

uitgaven
15.859,00

saldo
-5.649,00

saldo
vorige gemeentelijke
jaren (K)
toelage (M)
-242,64
5.891,64

exploitatie
overschot (N)
0,00

overboekingen (I)
0,00

Het budget 2020 komt overeen met het jaar 2020 in het meerjarenplan 2020-2025 dd. 7 april 2020.
Opmerkingen bisdom
- Het document kon nog niet behandeld worden door het bisdom omdat het niet volledig
getekend werd in religiopoint omwille van coronamaatregelen.
Bijkomende opmerkingen gemeente
- Geen ontvangsten van stichtingen MAR 140 voorzien maar wel lasten MAR 240
- Kosten eredienst MAR 20 en administratie MAR 220 vallen hoog uit in vergelijking met andere
kerkfabrieken.
- Er werden geen vervallen beleggingen voorzien.
- Vanwaar komt de K2-waarde ten bedrage van € 10.868,98? Is dit een verkeerd bedrag zijnde €
10.400,32?
- Het besluit van de gouverneur i.v.m. de jaarrekening 2018 dd. 4/9/2019 werd nog niet verwerkt.
Er dient een aanpassing te gebeuren waardoor de N-waarde in 2018 € 11.721,49 bedraagt.
Voorstel advies: akteneming
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Wonen en Leven
Ruimtelijke ordening
24

aanvraag omgevingsvergunning OMV/2019/130 ingediend door Aquafin nv
aangaande infrastructuur en omgevingswerken: zaak der wegen Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Aquafin nv heeft een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor infrastructuur- en
omgevingswerken ter plaatse Bosstraat te Muizen.
De aanvraag heeft betrekking tot de percelen kadastraal gekend als Gingelom afd. 3, sectie A nr. 24b.
Het project voorziet in het bouwen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie.
De toegang tot de RWZI Gingelom - Muizen verloopt via de Bosstraat, ter hoogte van de locatie van
de RWZI is dit een aardeweg. De bestaande KWS-verharding van het eerste deel van de Bosstraat zal
dus tot aan de RWZI verlengd worden om toegang te verschaffen aan het personen- en
vrachtverkeer. Het betreft een KWS-verharding van 251m² op openbaar domein.
Argumentatie
De aanvraag omvat wegeniswerken die onder de bevoegdheid van de gemeenteraad vallen.
Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, art. 4.2.25 luidt als volgt:
'Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de gemeenteraad

beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de
vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen,
alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de
vergunningsaanvraag.
Als de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid had, maar geen beslissing heeft genomen over de zaak
van de wegen, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie of de Vlaamse Regering, de
gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt
die beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de
provinciegouverneur.'
Juridische grond
De wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen en
latere wijzigingen.
Het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Artikel 2 en 42 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
Het gewestplan Sint-Truiden - Tongeren (KB van 05.04.1977) en het koninklijk besluit van 28.12.1972
betreffende de inrichting en de toepassing van het ontwerp gewestplannen en gewestplannen.
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Decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22.10.1996 en latere wijzigingen.
Decreet van 18.05.1999 over de organisatie van de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen.
Decreet van 27.03.2009 betreffende het Grond- en Pandenbeleid, haar uitvoeringsbesluiten en
eventuele latere wijzigingen die hierop van toepassing zijn.
Geldende omzendbrieven en richtlijnen inzake ruimtelijke ordening.
Decreet houdende de vaststelling en realisatie van de rooilijnen van 08.05.2009.
Aritkel 4.2.17 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (zaak der wegen).
Notulen
Kristof Schiepers geeft aan dat de fractie Leef tegen gestemd heeft omwille van de bezorgdheid
omtrent mogelijke geurhinder.
Patrick Lismont verwijst naar het plaatsbezoek dat ten tijde van de opmaak van het RUP voor dit
project werd gedaan met de buurtbewoners aan een gelijkaardige installatie in Nieuwerkerken.

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

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de aanvraag tot omgevingsvergunning OMV/2019/130 ingediend
door Aquafin nv, voor het bouwen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, op de percelen kadastraal
gekend als Gingelom afdeling 3, sectie A nr. 24B.

Artikel 2
De aanleg van het wegtracé wordt goedgekeurd, zoals voorgesteld op de plannen.
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aanvraag omgevingsvergunning OMV/2020/6 ingediend door Fluvius cvba
aangaande infrastructuur en omgevingswerken: zaak der wegen Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Fluvius cvba heeft een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor infrastructuur- en
omgevingswerken ter plaatse Sint-Rumoldusstraat, Duivenstraat, Groenplaats, Drie Tombenstraat &
Kortijsstraat.
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Het project voorziet in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in het centrum van Montenaken,
deelgemeente van Gingelom. Het betreft de aanleg van riolering in de volgende straten : SintRumoldusstraat, Duivenstraat, Groenplaats, Drie Tombenstraat en Kortijsstraat.
Tezamen met de rioleringswerken zal de bovenbouw van de bovenvermelde straten vernieuwd
worden en worden er nieuwe voetpaden aangelegd.
Argumentatie
De aanvraag omvat wegeniswerken die onder de bevoegdheid van de gemeenteraad vallen.
Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, art. 4.2.25 luidt als volgt:
'Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de gemeenteraad

beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de
vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen,
alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de
vergunningsaanvraag.
Als de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid had, maar geen beslissing heeft genomen over de zaak
van de wegen, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie of de Vlaamse Regering, de
gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt
die beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de
provinciegouverneur.'
Juridische grond
De wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen en
latere wijzigingen.
Het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Artikel 2 en 42 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 en latere wijzigingen, betreffende de
bevoegdheden van de gemeenteraad.
Het gewestplan Sint-Truiden - Tongeren (KB van 05.04.1977) en het koninklijk besluit van 28.12.1972
betreffende de inrichting en de toepassing van het ontwerp gewestplannen en gewestplannen.
Decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22.10.1996 en latere wijzigingen.
Decreet van 18.05.1999 over de organisatie van de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen.
Decreet van 27.03.2009 betreffende het Grond- en Pandenbeleid, haar uitvoeringsbesluiten en
eventuele latere wijzigingen die hierop van toepassing zijn.
Geldende omzendbrieven en richtlijnen inzake ruimtelijke ordening.
Decreet houdende de vaststelling en realisatie van de rooilijnen van 08.05.2009.
Aritkel 4.2.17 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (zaak der wegen).

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
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Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de aanvraag tot omgevingsvergunning OMV/2020/6 ingediend
door Fluvius cvba, voor de aanleg gescheiden riolering en herinrichtingswerken van SintRumoldusstraat, Duivenstraat, Groenplaats, Drie Tombenstraat en Kortijsstraat.

Artikel 2
De aanleg van het wegtracé wordt goedgekeurd, zoals voorgesteld op de plannen.

Infrastructuur
Openbare werken
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2020-014 - Erosiebestrijdingswerken Gingelom – Hekberg: Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context

Gelet op de herhaalde modder- en waterproblemen in de Hekberg en de Naamsstraat, met als
oorzaak de erosie op de velden gelegen langs de Gemeentestraat op de Hekberg.
De ontwerpopdracht voor de opdracht “Erosiebestrijdingswerken Gingelom - Hekberg” werd
gegund aan Watering van Sint Truiden.
Argumentatie
In het kader van de opdracht “Erosiebestrijdingswerken Gingelom - Hekberg” werd een bestek met nr.
2020-014 opgesteld door de ontwerper, Watering van Sint Truiden.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 15.130,40 excl. btw of € 18.307,78 incl. 21%
btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door Vlaamse Overheid Dep. Leefmilieu, Natuur en
Energie Land en Bodembescherming, Koning Albert II-laan 20 te 1000 Brussel. Het voorlopig
toegezegd bedrag bedraagt € 19.259,36 met inbegrip van de vergoedingen voor de
beheersovereenkomsten.
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.
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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 € 139.000,00 niet).
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
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode
RA000401.
Notulen
Gert Houbey wijst op het belang van greppels op probleemplaatsen naast de wegen. Nu is er nog
maar weinig ruimte naast de weg en wordt deze vaak mee omgeploegd, waardoor het water op de
weg blijft staan.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het bestek met nr. 2020-014 en de raming voor de opdracht “Erosiebestrijdingswerken Gingelom Hekberg”, opgesteld door de ontwerper, Watering van Sint Truiden 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 € 15.130,40 excl. btw of € 18.307,78 incl. 21% btw.

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

Artikel 3
Een subsidie zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie Vlaamse Overheid Dep.
Leefmilieu, Natuur en Energie Land en Bodembescherming, Koning Albert II-laan 20 te 1000 Brussel.

Artikel 4
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode
RA000401.
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2020-013 - Erosiebestrijdingswerken Gingelom – Hundelingenstraat:
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van herhaalde wateroverlast in de Hundelingenstraat is het noodzakelijk om voor deze
problematiek een oplossing te zoeken.
Argumentatie
In het kader van de opdracht “Erosiebestrijdingswerken Gingelom – Hundelingenstraat” werd een
bestek met nr. 2020-013 opgesteld door Infrastructuur.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 21.291,50 excl. btw of € 25.762,72 incl. 21%
btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door ministerie van de Vlaamse gemeenschap,
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond,
Natuurlijke rijkdommen, Koning Albert II-laan 20 bus 20 te 1000 Brussel.
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 € 139.000,00 niet).
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
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode
RA000401.
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Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het bestek met nr. 2020-013 en de raming voor de opdracht “Erosiebestrijdingswerken Gingelom –
Hundelingenstraat”, opgesteld door Infrastructuur 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
€ 21.291,50 excl. btw of € 25.762,72 incl. 21% btw.

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

Artikel 3
Een subsidie zal aangevraagd worden bij de subsidiërende instantie ministerie van de Vlaamse
gemeenschap, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Land en Bodembescherming,
Ondergrond, Natuurlijke rijkdommen, Koning Albert II-laan 20 bus 20 te 1000 Brussel.

Artikel 4
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode
RA000401.
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Onderhoudswerken gemeentewegen in beton dienstjaar 2020: Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
In het kader van het jaarlijks onderhoud van gemeentewegen worden voor het dienstjaar 2020
onderhoudswerken en herstellingen aan gemeentewegen in beton voorgesteld.
In 2017, 2018 en 2019 werden telkens onderhoudswerken uitgevoerd aan gemeentewegen in asfalt.
Argumentatie
In het kader van de opdracht “Onderhoudswerken gemeentewegen in beton dienstjaar 2020” werd
een bestek met nr. 2020-009 opgesteld door Infrastructuur.
locatie
Veertstraat-Mielen
Vrijheersstraat-Mielen
Bergstraat-Borlo

aantal
lengte
breedte oppervlakte zaagsnede
betonvakken
16 stuks
72,5 m
2,5 m
181,25 m²
27,5 m
1 stuk
2m
3m
6 m²
3m
2 stuks
6m
3m
18 m²
6m
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verbindingsweg Jeuk-Borlo
(Wintboomstraat)
Klein-Jeukstraat-Jeuk
Heiseltstraat-Jeuk
Ruilverkavelingsweg zijweg
Kasteelstraat-Jeuk
Brouwerijstraat Vorsen
Mottestraat-Niel
Fonteinstraat-Niel
Naamsestraat-Niel
Oude Katsei-Niel
Ruilverkavelingsweg
Tombosch-Oude Katsei
Ambachtsweg-Niel
Gemeentestraat-Niel
Statiestraat-Niel
Haagstraat-Montenaken
Sint-Truidenstraat
Montenaken
Montenakenstraat
Montenaken

5 stuks

20 m

6m

120 m²

12 m

1 stuk
1 stuk
2 stuks

4m
2m
8m

3m
3m
3m

12 m
6m
24 m²

6m
3m
0m

1 stuk
1 stuk
1 stuk
3 stuks
2 stuks
1 stuk

2
2
15
6
5
90

m
m
m
m
m
m

3
2,5
3
3
3
3

m
m
m
m
m
m

6m
5 m²
45 m²
18 m²
15 m²
270 m²

16 stuks
2 stuks
1 stuk
4 stuks
2 stuks

92
4
2
8
16

m
m
m
m
m

3
3
3
3
3

m
m
m
m
m

276
12
6
24
48

1 stuk

3m

Totaal

3m

m²
m²
m²
m²
m²

0
2,5
0
6
6
9

m
m
m
m
m
m

51
6
3
18
9

m
m
m
m
m

9 m²

3m

1.101,25 m²

174 m

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 101.855,00 excl. btw of € 123.244,55 incl. 21%
btw.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
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 € 139.000,00 niet).
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
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Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.

Financiële informatie
Financiële informatie
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode
AC000077 - RA000302. Het beschikbaar budget voor de uitvoering van deze werken is € 125.000,00.
Notulen
Gert Houbey hoopt dat er een kwaliteitscontrole is op de werken. Hij stelt zich vragen bij de recente
werkwijze in de Borlostraat. Dat was echter geen gemeentelijke werf.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Het bestek met nr. 2020-009 en de raming voor de opdracht “Onderhoudswerken gemeentewegen in
beton dienstjaar 2020”, opgesteld door Infrastructuur 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 € 101.855,00 excl. btw of € 123.244,55 incl. 21% btw.

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

Artikel 3
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op budgetcode
AC000077 - RA000302.

Welzijn
Sociale dienst
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Jaarrekening en activiteitenverslag 2019 van de projectvereniging wijkwerken Haspengouw - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Vanaf 1 januari 2018 ging het wijk-werken decreet van 7 juli 2017 van start.
Met het wijk-werken wil de Vlaamse Overheid werkzoekenden met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt werkervaring laten opdoen.
Dat gebeurt door het uitvoeren van maatschappelijk relevante activiteiten binnen een reële
arbeidsmarktomgeving.
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Het wijk-werken maakt integraal deel uit van het lokaal sociaal tewerkstellingsbeleid met de nadruk op
het lokale karakter, het matchen van de wijk-werker met de noden van de gebruikers, de
ondersteuning van de werkzoekende in zijn traject naar de arbeidsmarkt en de interlokale invulling.
VDAB en OCMW selecteren de werkzoekenden en leiden hen als nieuwe wijk-werkers toe naar de
organisator.
Als organisator van het wijk-werken treedt de interlokale projectvereniging op, bestaande uit 8
gemeenten: Sint-Truiden, Gingelom, Nieuwerkerken, Heers, Wellen, Alken, Kortessem en Borgloon.
Tijdens de gemeenteraad van 24 april 2018 werden de statuten van deze interlokale projectvereniging
wijk-werken Haspengouw goedgekeurd.
Argumentatie
De raad van bestuur van de projectvereniging heeft in haar vergadering van 5 maart 2020 (verslag als
bijlage 1) het activiteitenverslag goedgekeurd (bijlage 2), alsook de rekening 2019 (bijlage 3), en een
attest van de boekhouder (bijlage 4).
Dit wordt nu voorgelegd ter goedkeuring aan de deelnemende gemeenteraden.
Juridische grond
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Notulen
Gert Houbey vraagt of het systeem voldoende gekend is bij de gebruikers.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de jaarrekening en het activiteitenverslag 2019 van de projectvereniging wijkwerken Haspengouw goed.

Artikel 2
Dit besluit wordt onderworpen aan de bepalingen betreffende het bestuurlijk toezicht (artikel 326 tot
en met 334) van het Decreet lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

Toegevoegde punten
31

Verdeling tegoedbon aan inwoners - Goedkeuring
AFGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet het verzoek van raadslid Danny Goyens om dit punt aan de dagorde toe te voegen;
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Argumentatie
Voorstel ter goedkeuring om na de crisis van het coronavirus elke inwoner van de gemeente Gingelom
een tegoedbon van € 10 aan te bieden om lokaal te gaan winkelen en/of te consumeren in de
gemeente Gingelom bij de lokale handelaars. Doelstelling is om een steentje bij te dragen bij onze
eigen economie en zodoende een boost te geven aan onze bevolking om de lokale handel te steunen.
De bonnen zelf zouden bv. begin juli 2020 verdeeld kunnen worden.
Juridische grond
Gelet het artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur;
Notulen
Patrick Lismont stelt voor om naar een globaal plan te gaan, wanneer de economische en sociale
impact gekend is en nu niet overhaast te handelen.
Volgens Kristof Schiepers is het echter nu tijd om te handelen, nu de lokale handelaars het het
moeilijkste hebben.
Patrick Lismont haalt aan dat bepaalde handelszaken nog steeds open zijn en dat het net deze zijn
waar veel bonnen zouden ingewisseld worden.
Koen Putzeys voegt hieraan toe dat de zaken die het meest getroffen zijn (zoals b&b's, café's, ...)
waarschijnlijk niet veel aan dit initiatief zouden hebben.
Marlies Boonen geeft aan zich onthouden te hebben, aangezien degene die er voordeel uit zouden
halen, degene zijn die minder getroffen zijn door de crisis. Er moet wel een ander initiatief komen,
een dat voor iedere handelaar effect heeft.
Ook Gert Houbey vindt het goed dat er een initiatief komt om de middenstand te ondersteunen. Hij
heeft zich toch onthouden, aangezien het voorliggende voorstel veel budget zou vergen. Ook
verenigingen die geen activiteiten kunnen organiseren om inkomsten te genereren, zouden
ondersteuning moeten krijgen. Er kan in twee fasen gewerkt worden, zodat de gelden nu in eerste
instantie terecht komen bij de mensen die verlies hebben geleden. Als uitbreiding kan er een systeem
van cadeaubonnen voor de hele middenstand worden uitgerold.
Rohnny Dams geeft aan dat het huidige voorstel niet voor alle handelaars even voordelig is, maar
vooral voor degene die niet hebben moeten sluiten in deze periode.
Zowel Gert Houbey, als Koen Putzeys zeggen dat het een goed moment is om de lokale economie te
promoten.
Kristof Schiepers zou het voorstel graag nu principieel goedgekeurd hebben, waarna het nog kan
gefinetuned worden.
Er wordt echter geen meerderheid voor het huidige voorstel verkregen, maar alle partijen zijn het er
over eens dat er moet gewerkt worden aan een plan ter ondersteuning van de lokale economie.

Stemming op het agendapunt
Afgekeurd door de gemeenteraad met
- 4 stem(men) voor: Manu Bronckart; Danny Goyens; Rudi Koninckx; Kristof Schiepers
- 12 stem(men) tegen: Winand Abrahams; Linda Bex; Rohnny Dams; Filip De Geyter; Patrick Lismont;
Geert Moyaers; Annick Princen; Koen Putzeys; Ingrid Scheepers; Rita Thierie; Pascal Vanmolle; Jan
Wicheler
- 3 onthouding(en): Sebastien Bollen; Marlies Boonen; Gert Houbey
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Besluit
Artikel 1
Het voornoemd voorstel van Danny Goyens wordt niet goedgekeurd door de gemeenteraad.
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Bedeling mondmaskers aan de inwoners - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet het verzoek van raadslid Gert Houbey om dit punt aan de dagorde toe te voegen.
Argumentatie
CD&V Gingelom stelt voor dat de gemeente chirurgische mondmaskers voor éénmalig gebruik of
herbruikbare mondmaskers aankoopt om aan de inwoners te bedelen zodat we op een veiligere
manier boodschappen kunnen doen, het openbaar vervoer kunnen nemen, … en om bij de afzwakking
van de maatregelen terug kunnen deelnemen aan kleinschalige bijeenkomsten.
Als de maatregelen versoepeld worden, worden mondmaskers nog belangrijker en aangeraden om te
dragen.
De raad wordt voorgesteld om dit dagordepunt goed te keuren.
Het college heeft in zitting van 21 april 2020 reeds beslist om in het kader van de toekomstige exitstrategie over te gaan tot de aankoop en verdeling van herbruikbare mondmaskers voor de inwoners
van de gemeente.
Omwille van de noodzaak aan een uniforme aanpak van de gemeenten en omwille van de nodige
kwaliteitsgaranties wordt wel beslist om de richtlijnen van de hogere overheid af te wachten alvorens
over te gaan tot de effectieve aankoop.
Alle voorbereidingen worden getroffen om eens er duidelijkheid is omtrent de richtlijnen, onmiddellijk
tot handelen te kunnen overgaan.
Bijgevolg zal dit punt behandeld worden als een bekrachtiging van de beslissing van het college d.d.
21 april 2020 (besluit in bijlage bij dit punt).
Juridische grond
Gelet het artikel 21 van het decreet lokaal bestuur.
Notulen
Patrick Lismont geeft toelichting bij de reeds genomen beslissing door het college en de reeds
bestelde maskers. Er worden maskers huis aan huis bedeeld vanaf de leeftijd van 12 jaar. Bovendien
werd er ook voor 10.000 maskers ingetekend op de samenaankoop via de provincie.
Tevens wordt informatie gegeven over het schakelzorgcentrum dat in Sint-Truiden werd geopend.
Gert Houbey zegt dat het goed is dat er zaterdag onmiddellijk een bestelling geplaatst werd.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit
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Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het college d.d. 21 april 2020 m.b.t. de aankoop en
verdeling van mondmaskers aan de inwoners.

BESLOTEN ZITTING
Interne Zaken
Personeel

21:18 - De voorzitter opent de besloten zitting
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Benoeming van de algemeen directeur - Goedkeuring
GOEDGEKEURD

Beschrijving
Aanleiding en context
Gelet het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2018 houdende aanvaarding van het ontslag van
algemeen directeur Houbey Marcel met ingang van 1 juli 2018;
Gelet het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2018 houdende vacantverklaring van het ambt van
algemeen directeur met ingang van 1 februari 2019 en de beslissing om dit vacante ambt in te vullen
middels de bevorderingsprocedure overeenkomstig de bepalingen van de Rechtspositieregeling, titel II
– hoofdstuk XII en de bijzondere bevorderingsvoorwaarden als bijlage V van de Rechtspositieregeling
en de goedgekeurde functiebeschrijving;
Gelet het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 houdende goedkeuring van de
functiebeschrijving voor de betrekking van algemeen directeur;
Gelet artikel 17 van de Rechtspositieregeling bepaalt dat het college de leden van de
selectiecommissie voor de betrekking van algemeen directeur nominatief dient aan te duiden;
Gelet het besluit van het schepencollege van 28 augustus 2018 houdende aanstelling van het extern
bureau Impact NV te Herent voor het voeren van de selectieprocedure naar de bevordering van een
algemeen directeur;
Gelet het besluit van het schepencollege van 18 september 2018 houdende nominatieve samenstelling
van de selectiecommissie;
Gelet op de oproep per dienstnota dd. 4 juli 2018 gericht aan de in aanmerking komende
personeelsleden en het gegeven dat op datum van het afsluiten van de kandidaturen – 20 juli 2018 –
één kandidatuur ontvangen werd:
-

Peters Kim, °16/11/1986, wonende Elzenhoutlaan 15 – 3870 Heers;

Gelet Peters Kim in haar laatste evaluatie dd. 8 januari 2019 als eindbeoordeling ‘gunstig’ bekwam;
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Gelet het assessmentverslag van het extern bureau Impact NV dd.19 oktober 2018 meldt dat de
kandidaat Peters Kim een gunstig advies bekomt voor bevordering in de functie van algemeen
directeur;
Gelet het proces-verbaal van de selectiecommissie van 8 november 2018 waaruit blijkt dat Peters Kim
slaagde in het bevorderingsexamen;
Gelet de gemeenteraad in zitting van 29 januari 2019 besliste om Peters Kim met ingang van 1 april
2019 op proef te benoemen als algemeen directeur;
Argumentatie
Gelet de duur van de proefperiode is vastgesteld op 12 maanden en er een tussentijdse en een
eindevaluatie dient te gebeuren;
Gelet het besluit van het college van 9 april 2019 waarbij Mens[en]Werk VOF werd aangesteld als
extern deskundige voor de evaluatie van de proeftijd van de algemeen directeur;
Gelet het besluit van het college van 18 juni 2019 tot vaststellen van de evaluatiecriteria voor de
algemeen directeur tijdens de proefperiode;
Gelet de tussentijdse evaluatie op 22 oktober 2019 met als resultaat 'gunstig';
Gelet de eindevaluatie gebeurde door een bevraging conform de 360° feedback-methode bij de leden
van het college, het managementteam, de naaste medewerkers en de functiehouder zelf in de periode
van 26 februari tot 10 maart 2020;
Overwegende dat het evaluatiecomité kennis heeft genomen van de resultaten van de eindevaluatie
en als positief heeft beoordeeld in vergadering van 10 maart 2020 om 12u30;
Juridische grond
Gelet op de bepalingen van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, goedgekeurd door
de gemeenteraad op 24 juni 2008 en de latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen van titel II –
hoofdstuk III - afdeling IV.
Regelgeving: openbaarmaking
Dit besluit is niet ter inzage op basis van:
Artikel 13 - 2° :Een aanvraag tot openbaarmaking dient afgewezen te worden, voorzover die geen
betrekking heeft op milieu-informatie, als de openbaarmaking afbreuk doet aan de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon met de openbaarmaking instemt.

Stemming op het agendapunt
Goedgekeurd bij geheime stemming door de gemeenteraad met
- 18 stem(men) voor
- 1 stem(men) blanco

Besluit
Artikel 1
Mevrouw Peters Kim, geboren te Hasselt op 16 november 1986, wonende Elzenhoutlaan 15 te 3870
Heers, wordt met ingang van 1 april 2020 definitief benoemd als algemeen directeur.

Artikel 2
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Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan betrokkene, aan de financieel directeur en aan de
personeelsdienst.

28 april 2020 21:18 - De voorzitter sluit de zitting
Algemeen directeur
Kim Peters

Voorzitter gemeenteraad
Patrick Lismont
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