25.09.2014
VERSLAG GEMEENTERAAD 25 SEPTEMBER 2014
Aanwezig: Igor Philtjens, voorzitter; Marc Penxten, burgemeester; Filip
Vanvinckenroye, Ingrid Loix, André Vanhex, Cindy Vandormael, Anita Reekmans
en Frank Vroonen, schepenen; Danny Hasevoets, Benny Vreven, Frank Deloffer,
Marcel Daniëls, Paul Dirickx, Pierrette Putzeys, Alex Dubois, Bart Jeuris, Peter
Bollen, Niels Jaenen, Peter Schroyen en Sabine Van de Sande, raadsleden;
Pascal Giesen, secretaris;
Afwezig: Dimitri Driesen en Marina Boussu, raadsleden;
De voorzitter opent de zitting.
DAGORDE
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
2. Gemeentelijke jaarrekening 2013
3. Aanpassing meerjarenplanning gemeente 2014-2019
4. Gemeentebudget 2014 - budgetwijziging 1
5. Samenwerkingsovereenkomst PROCLIM (Opdrachtencentrale van
Provincie Limburg)-gemeente Alken.
6. Samenwerkingsovereenkomst OCMW/gemeente/Cecilia rustoord
7. Aanstellen van een externe dienst voor preventie en bescherming op
het werken voor het gemeente- en OCMW personeel. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.
8. Restauratiepremie beschermde vakwerkwoning Ridderstraat 10.
Toekenning + 1ste Voorschot.
9. Restauratiepremie beschermde vakwerkhoeve Meerdegatstraat 116.
Toekenning.
10. Restauratiepremie beschermde vakwerkwoning Grootstraat 102. 1ste
Voorschot.
11. RUP Kouterman: definitieve vaststelling
12. RUP Kouterman: onteigeningsplan: definitieve vaststelling
13. Aanpassing schoolreglement De B@S!S
14. Toelage noodhulp Gaza
15. Subsidiedossier kleedkamers V.C.T. Terkoest
16. Fruitboycot door Rusland (toegevoegd door raadsleden Danny
Hasevoets en Benny Vreven)
17. Aanpassing belastingreglement Limburg.net (toegevoegd door
raadsleden Danny Hasevoets en Benny Vreven)
18. Dossier Moors - zwarte vlaggen in de Wolfstraat en op de Steenweg
(toegevoegd door raadslid Frank Deloffer)
Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.
1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Besluit
eenparig
Artikel 1: Het verslag van de vergadering van augustus 2014 wordt
goedgekeurd.
2. Gemeentelijke jaarrekening 2013
Besluit
19 stemmen voor: Marc Penxten, Filip Vanvinckenroye, Ingrid Loix, André
Vanhex, Cindy Vandormael, Anita Reekmans, Danny Hasevoets, Benny Vreven,
Frank Deloffer, Marcel Daniëls, Paul Dirickx, Pierrette Putzeys, Alex Dubois, Bart
Jeuris, Peter Bollen, Niels Jaenen, Peter Schroyen, Sabine Van de Sande en Igor
Philtjens
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De gemeenteraad stelt de gemeentelijke jaarrekening van 2013 vast. In de
gewone dienst sluit de rekening met een begrotingsresultaat van €1.679.208
(waarbij een overschot van €1.301.709,27 in het eigen dienstjaar), in de
buitengewone dienst met een begrotingsresultaat van -€1.752.693,95 (waarbij
een tekort van 1.696.636,54 in het eigen dienstjaar). Er wordt vervolgens een
bedrag van €1.533.471 overgeboekt van de gewone naar de buitengewone
dienst.
Het boekhoudkundig resultaat van de gewone dienst bedraagt €1.615.909,59.
Het boekhoudkundig resultaat van de buitengewone dienst bedraagt €411.329,90.
Wat de resultatenrekening betreft sluit de gemeente het boekjaar af met een
batig exploitatieresultaat van €915.414,75. Wat de balans betreft, bedraagt het
totaal van activa/passiva €44.013.180,62 met een gemeentelijk eigen vermogen
van €29.137.614,50 (dit is 66,20 % van het totaal vermogen). Het vreemd
vermogen bedraagt voor 2013 €14.875.566,12. Aan de actiefzijde van de
balans hebben we de vaste activa en de vlottende activa. De vaste activa
bedragen €41.787.029,08 en de vlottende activa. €2.226.151,54.
3. Aanpassing meerjarenplanning gemeente 2014-2019
Bespreking tijden de raad:
Raadslid Danny Hasevoets deelt mee dat de Sp.a fractie zich zal onthouden
omwille van de implementatie van de huisstijl en de bijhorende kostprijs en de
verschuiving van de realisatie van het Laagdorp. Schepen Anita Reekmans
antwoordt dat de mogelijke kredieten maximaal ingeschreven werden en dat bij
uitvoering zal bekeken worden welk bedrag effectief aangewend zal worden.
Raadslid Alex Dubois sloot zich aan bij deze opmerkingen maar miste de aanleg
van een structurele buffer om onverwachte uitgaven te kunnen opvangen.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, gewijzigd bij
besluit van 23 november 2012, betreffende de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de
modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting
ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de bijlagen bij dit besluit, zoals
gewijzigd;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013 houdende de
goedkeuring van het meerjarenplan 2014 – 2019;
Overwegende dat het ontwerp van aanpassing van het meerjarenplan 2014/1
volgens het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en
beheerscyclus werd opgesteld;
Overwegende dat de gemeenteraad de aanpassing in het meerjarenplan dient
vast te stellen;
Gelet op de bespreking in het managementteam van 8 september 2014;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit
12 stemmen voor: Marc Penxten, Filip Vanvinckenroye, Ingrid Loix, André
Vanhex, Cindy Vandormael, Anita Reekmans, Bart Jeuris, Peter Bollen, Niels
Jaenen, Peter Schroyen, Sabine Van de Sande en Igor Philtjens
7 onthoudingen: Danny Hasevoets, Benny Vreven, Frank Deloffer, Marcel
Daniëls, Paul Dirickx, Pierrette Putzeys en Alex Dubois
Artikel 1: De gemeenteraad stelt het meerjarenplan 2014 – 2019, eerste
aanpassing, vast.

2

25.09.2014
Artikel 2: Het aangepast meerjarenplan 2014 – 2019, eerste aanpassing, maakt
integraal deel uit van dit besluit.
4. Gemeentebudget 2014 - budgetwijziging 1
Bespreking tijden de raad:
Raadslid Danny Hasevoets deelt mee dat de Sp.a fractie zich zal onthouden
omwille van de implementatie van de huisstijl en de bijhorende kostprijs en de
verschuiving van de realisatie van het Laagdorp. Schepen Anita Reekmans
antwoordt dat de mogelijke kredieten maximaal ingeschreven werden en dat bij
uitvoering zal bekeken worden welk bedrag effectief aangewend zal worden.
Raadslid Alex Dubois sloot zich aan bij deze opmerkingen maar miste de aanleg
van een structurele buffer om onverwachte uitgaven te kunnen opvangen.
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, gewijzigd bij
besluit van 23 november 2012, betreffende de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de
modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting
ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de bijlagen bij dit besluit, zoals
gewijzigd;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2013 houdende de
goedkeuring van het budget 2014;
Overwegende dat het ontwerp van budgetwijziging 2014/1 conform het besluit
van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus werd
opgesteld;
Overwegende dat de gemeenteraad de aanpassing in het budget dient vast te
stellen;
Gelet op de bespreking in het managementteam van 8 september 2014;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit
12 stemmen voor: Marc Penxten, Filip Vanvinckenroye, Ingrid Loix, André
Vanhex, Cindy Vandormael, Anita Reekmans, Bart Jeuris, Peter Bollen, Niels
Jaenen, Peter Schroyen, Sabine Van de Sande en Igor Philtjens
7 onthoudingen: Danny Hasevoets, Benny Vreven, Frank Deloffer, Marcel
Daniëls, Paul Dirickx, Pierrette Putzeys en Alex Dubois
Artikel 1: De gemeenteraad stelt de budgetwijziging 2014, eerste aanpassing,
vast.
Artikel 2: De budgetwijziging 2014, eerste aanpassing, maakt integraal deel uit
van dit besluit.
5. Samenwerkingsovereenkomst PROCLIM (Opdrachtencentrale van Provincie Limburg)gemeente Alken.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college van
burgemeester en schepenen;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur;
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Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 25 en artikel 26, §1, 2°,a, en
inzonderheid artikel 38 die een gezamenlijke uitvoering van overheidsopdrachten
voor rekening van verschillende aanbestedende overheden toelaat;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing van
overheidsopdrachten in klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 3;
Overwegende dat in het kader van raamovereenkomsten en groepsaankopen de
Provinciale Opdrachtencentrale Limburg, kortweg PROCLIM in het leven
geroepen werd door het provinciebestuur Limburg (besluit provincieraad d.d. 20
november 2013);
Gelet op het feit dat het provinciebestuur, met de oprichting van PROCLIM, zijn
huidige en toekomstige raamovereenkomsten en groepsaankopen open stelt
voor lokale openbare besturen in de provincie Limburg (steden, gemeenten,
gemeentelijke eva’s, OCMW’s ( + eva’s), politiezones, intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden, eredienstinstellingen … );
Gelet op het bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst of protocol, die als doel
heeft de samenwerking tussen de partijen te regelen met betrekking tot de
organisatie van een gezamenlijke plaatsing van overheidsopdrachten
(hoofdzakelijk raamovereenkomsten voor leveringen en diensten) door middel
van een provinciale opdrachtencentrale, genaamd PROCLIM;
Gelet op art. 2,4° van de overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006 houdende
bepaling van een opdrachtencentrale;
Overwegende dat elk van de deelnemende lokale besturen, overeenkomstig art.
15 van de nieuwe overheidsopdrachtenwet van 15 juni 2006, vrijgesteld wordt
van de verplichting om zelf, elk afzonderlijk, een gunningsprocedure te
organiseren;
Overwegende dat PROCLIM louter als lasthebber zal optreden m.a.w. zij
organiseert de plaatsing van gezamenlijke overheidsopdrachten (voornamelijk
raamovereenkomsten): maakt het bestek op, verricht de noodzakelijke
publicaties, organiseert infosessies en openingszitting, maakt het
gunningsverslag op en legt dit voorstel voor aan de deputatie voor
gunning/sluiting aan de opdrachtnemer(s) en legt ‘het kader’ vast
(eenheidsprijzen, tarieven, kortingen, gamma van prestaties, voorwaarden
enzovoort);
Gelet dat na de sluiting van de opdracht door PROCLIM de deelnemende, lokale
besturen elk voor hun deel een overeenkomst sluiten met de opdrachtnemer(s)
aan wie de opdracht werd gegund;
Overwegende dat de deelnemende lokale besturen ieder voor zich instaan voor
de uitvoering van de overeenkomst die zij gesloten hebben alsook voor de
controle op de uitvoering, het opleggen van de borg, keuringen, opleveringen,
betalingen enz…. nader omschreven in de overeenkomst;
Overwegende dat door de aankopen en opdrachten van verschillende gemeenten
te bundelen een schaalvergroting bekomen wordt en zo gunstigere voorwaarden
op de markt kunnen bedongen worden;
Overwegende dat het gemeentebestuur wenst samen te werken met PROCLIM;
Overwegende dat er hiertoe een overeenkomst dient afgesloten te worden
tussen het gemeentebestuur Alken en PROCLIM, waarin de modaliteiten van
deze samenwerking worden vastgelegd;
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Gelet op de samenwerkingsovereenkomst zoals opgemaakt door PROCLIM;
Overwegende dat het gemeentebestuur per dossier dat opgestart wordt door
PROCLIM kan beslissen om al dan niet deel te nemen;
Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten voor
onbepaalde duur;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen en na erover
beraadslaagd te hebben;
Besluit
19 stemmen voor: Marc Penxten, Filip Vanvinckenroye, Ingrid Loix, André
Vanhex, Cindy Vandormael, Anita Reekmans, Danny Hasevoets, Benny Vreven,
Frank Deloffer, Marcel Daniëls, Paul Dirickx, Pierrette Putzeys, Alex Dubois, Bart
Jeuris, Peter Bollen, Niels Jaenen, Peter Schroyen, Sabine Van de Sande en Igor
Philtjens
Artikel 1 : De samenwerkingsovereenkomst tussen PROCLIM en het
gemeentebestuur Alken wordt principieel goedgekeurd.
Artikel 2 : De samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op datum van de
ondertekening en dit voor onbepaalde duur.
Artikel 3 : Per initiatief (samenaankoop, raamovereenkomst) zal PROCLIM
gemandateerd worden om de procedure te voeren in naam van het
gemeentebestuur Alken.
Artikel 4 : De samenwerkingsovereenkomst tussen PROCLIM en het
gemeentebestuur Alken als bijlage maakt integraal deel uit van dit besluit.
Artikel 5 : Aan het college van burgemeester en schepenen wordt machtiging
verleend en opdracht gegeven om de nodige overeenkomsten af te sluiten
omtrent de door PROCLIM georganiseerde groepsaankoop dossiers en
raamovereenkomsten.
6. Samenwerkingsovereenkomst OCMW/gemeente/Cecilia rustoord
Bespreking tijden de raad:
Raadslid Frank Deloffer mist een structurele steun van € 20.000 aan het
rustoord en bijgevolg zal de Cd&v fractie zich onthouden.
Gelet op de initiële overeenkomst tussen OCMW, gemeente en Cecilia rustoord
dd. 30 april 2009 en (gemeenteraad) en 23 februari 2010 (OCMW-raad);
Gelet op de getekende overeenkomst dd. 31 maart 2010;
Gelet op het gewijzigde opnamebeleid zoals dit werd goedgekeurd door de
OCMW-raad op 24 juni 2014;
Overwegende dat er daarnaast nog nieuwe bepalingen werden toegevoegd op
vlak van het nieuwe masterplan en RUP Kouterman, samenwerking met het
dienstencentrum van het OCMW en de bijdrage gemeente en OCMW;
Gelet op het nieuwe ontwerp van samenwerkingsovereenkomst;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Besluit
12 stemmen voor: Marc Penxten, Filip Vanvinckenroye, Ingrid Loix, André
Vanhex, Cindy Vandormael, Anita Reekmans, Bart Jeuris, Peter Bollen, Niels
Jaenen, Peter Schroyen, Sabine Van de Sande en Igor Philtjens
7 onthoudingen: Danny Hasevoets, Benny Vreven, Frank Deloffer, Marcel
Daniëls, Paul Dirickx, Pierrette Putzeys en Alex Dubois
Artikel 1: Volgende overeenkomst wordt goedgekeurd:
De overeenkomst heeft als doel:
o de zorgbehoevende senioren van Alken de beschikking te geven
over een brede waaier van zorgverlening in eigen gemeente

5

25.09.2014

o

o
o

de inwoners van Alken een bevoorrechte status te geven in het
opnamebeleid van het woonzorgcentrum Cecilia, zowel in het
rusthuis, de assistentiewoningen als het dagverzorgingscentrum
de goede samenwerking tussen het OCMW en het
woonzorgcentrum Cecilia te bestendigen en uit te breiden
de plaatselijke gemeenschap betrekken bij en inzicht geven in de
werking van het woonzorgcentrum Cecilia

WETTELIJKE BASIS
Artikel 61 van de organieke OCMW-wet : “Het centrum kan een beroep doen op
de medewerking van personen, van inrichtingen of van diensten, die, opgericht
hetzij door openbare besturen, hetzij op privé-initiatief, in staat zijn de middelen
aan te wenden tot verwezenlijking van de verschillende oplossingen die zich
opdringen met eerbiediging van de vrije keuze van de betrokkene.
Het centrum kan de eventuele kosten van deze samenwerking dragen wanneer
deze niet in uitvoering van een andere wet, een reglement, een overeenkomst of
een rechterlijke beslissing worden gedekt…”
DE OVEREENKOMST
Tussen het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Alken, hierna
genoemd het OCMW en het private woonzorgcentrum “Cecilia”, hierna genoemd
het woonzorgcentrum, wordt overeengekomen wat volgt :
Artikel 1.- Het woonzorgcentrum gaat er mee akkoord dat de bejaarde inwoners
van de gemeente Alken een bevoorrechte plaats innemen indien de opname van
een inwoner in een rusthuis, assistentiewoning of dagverzorgingscentrum
noodzakelijk is.
Artikel 2.-Afspraken gedragscode opnamecommissie OCMW/Cecilia
Woonzorgcentrum
De voor het rusthuis aangestelde zorgbemiddelaar van het OCMW en de
coördinator van de thuisdiensten van het OCMW nemen als vast lid deel aan
de vergadering opnamecommissie voor de assistentiewoningen, het
dagverzorgingscentrum en het rusthuis. Deze opnamecommissie kan
voortaan in het kader van onderhavige overeenkomst enkel en alleen tot
opname beslissen op basis van consensus tussen beide ondertekenende
partijen, zijnde gemeente/OCMW en woonzorgcentrum Cecilia.
Elke aanvraag tot opname in een assistentiewoning wordt als niet
ontvankelijk beoordeeld vanaf het ogenblik dat vaststaat dat belanghebbende
niet op de hoogte gebracht was van deze aanvraag. De opnamecommissie
neemt bijgevolg in een dergelijk dossier geen beslissing. Deze afspraak is
niet van toepassing bij opnamedossiers voor het woonzorgcentrum.
De mentale toestand van betrokkene kan immers van die aard zijn dat een
opname niet bespreekbaar is of dat de beslissing niet bij de betrokkene
doordringt. Zowel de aanvraag tot opname als de effectieve opname zelf
gebeurt dan onder verantwoordelijkheid van de omgeving (kinderen).
De aanvraagdossiers voor de assistentiewoningen, het
dagverzorgingscentrum en het woonzorgcentrum worden op gelijkaardige
wijze ingediend bij opnamecommissie.
Voor een opname in een assistentiewoning wordt in principe geen sociaal
verslag opgemaakt.
De dossiers met betrekking tot opname in het woonzorgcentrum:
 worden afgehaald in het rusthuis en betrokkene krijgt hier een eerste
intakegesprek
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het volledig dossier (identiteitsgegevens, medisch en sociaal verslag)
wordt door de aanvrager binnengebracht bij het rusthuis
bij thuiswonende bejaarden uit Alken wordt er door het OCMW een
huisbezoek afgelegd en/of een gesprek gevoerd met de omgeving (familie
en/of mantelzorgers) om de noden en problemen in de thuiszorgsituatie
te detecteren. Op basis van ondermeer het verslag van dit huisbezoek en
het medisch verslag wordt de dringendheid van de opname bepaald.
nadien volgt, in overleg, de behandeling door de opnamecommissie. De
opnamecommissie behandelt enkel dossiers die volledig administratief in
orde zijn.

•
Voor opname in het woonzorgcentrum, assistentiewoning of
dagverzorgingscentrum wordt voorrang gegeven aan naaste familieleden van
rusthuispersoneel en aan Alkenaren.
o
Met naast familielid van rusthuispersoneel wordt bedoeld:
Ouders/schoonouders van personeelsleden van de 4 sites
Broers/zussen van de kloosterlingen
o
Alkenaar is iedere persoon
die minstens één jaar voorafgaand aan de aanvraag tot opname
ingeschreven was in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de
gemeente Alken OF
die de laatste 10 jaar voorafgaand aan de aanvraag tot opname
minstens 5 jaar ingeschreven was in het bevolkings- of
vreemdelingenregister van de gemeente Alken OF
die minstens 40 jaar ingeschreven was in het bevolkings- of
vreemdelingenregister van de gemeente Alken
•
Met betrekking tot het vaststellen van de wachtlijst voor opname in het
rusthuis wordt volgende regeling toegepast. De kandidaat-bewoner krijgt een
score op basis van de zorgbehoevendheid en het sociaal verslag. De scores
worden als volgt bepaald:
Scoren van zorgbehoevendheid
 O- profiel score 0
 A-profiel score 1
 B-profiel score 3
 C-profiel score 4
 Bij dementie wordt score D profiel toegevoegd: 2
Verder zal aan de Katz score een uitbreiding gevoegd worden:
 Is er een diagnose van dementie vastgesteld (attest)
 Aparte oplijsting van medische problemen door de huisarts
Sociaal verslag
 Uitbreiding sociaal onderzoek met situatieschets mantelzorgtoelage:
verdeling en aard van de mantelzorg(ers): 0 1 2 (intensief - soms –
geen mantelzorgers)
 Bevraging draagkracht /psychisch welbevinden van de mantelzorger:
score 0 1 2
 Gebruik thuisdiensten: scoren per dienst 0 neen/1 ja
(thuisverpleging, poetsdienst, gezinszorg, dagopvang, dienstencentrum,
maaltijden, ea)
 Gesprek sociaal verslag: zoveel mogelijk samen met de bejaarde
Op basis van deze scores bepaalt de opnamecommissie maandelijks wie kan
opgenomen worden. De kandidaat-bewoner moet bereid zijn om binnen de
maand effectief in het woonzorgcentrum te verblijven.
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In afwijking van het voorgaande zal het nog steeds mogelijk zijn om op
expliciete vraag van het woonzorgcentrum af te wijken van de opname op basis
van zorgbehoevendheid en toch te opteren voor een A- of O- profiel met de
hoogste score indien deze opname gewenst is voor de bejaarde én nodig is voor
het woonzorgcentrum om de afdeling te ontlasten
De wachtlijst voor het woonzorgcentrum wordt niet openbaar gemaakt.
Voor de opname in een assistentiewoning wordt er een chronologische wachtlijst
gehanteerd. Kandidaat bewoners voor een assistentiewoning dienen aan
volgende voorwaarden te voldoen:
 Inwoner Alken
 A of O score zorgbehoevendheid ( Bij koppel mag een van beide
bewoners score C of B hebben)
 Koppel of alleenstaande
Indien de aanvrager of zijn omgeving (familie of hulpverleners) oordelen dat een
opname in een assistentiewoning dringend is omwille van ongezonde of
onaangepaste huisvesting, dan kan een sociaal onderzoek uitgevoerd worden.
Dit verzoek tot dringende opname wordt dan besproken tijdens de
opnamecommissie. De opnamecommissie kan beslissen om af te wijken van de
chronologische wachtlijst.
•
Met betrekking tot het vaststellen van de wachtlijst voor opname in het
dagverzorgingscentrum worden volgende prioriteiten bepaald :
o
in hoofdorde :
•
inwoner zijn van Alken
•
voldoen aan het opnameprofiel voor een dagverzorgingscentrum
o

in ondergeschikte orde
•
afwijkingen zijn mogelijk op basis van een gemotiveerd advies en
in geval van specifieke sociale indicaties
•
datum inschrijving wachtlijst
•
andere reden

Artikel 3.- Het woonzorgcentrum verbindt zich er toe in het kader van zijn
masterplan 115 rusthuisbedden, 24 assistentiewoningen en 4 kamers voor
kortverblijf te voorzien op de site Kouterman.
Artikel 4.- Het woonzorgcentrum verbindt er zich toe om in het nieuwe woon- en
zorgcentrum crisisopvang voor senioren (weekendopvang, nachtopvang) te
voorzien als er hiervoor middelen worden voorzien door de subsidiërende
overheid.
Artikel 5.- De samenwerkingsverbanden tussen het rusthuis en het
dienstencentrum ‘ De Kouter’ zullen binnen het kader van onderhavige globale
overeenkomst verder uitgebouwd worden. Gemeente en OCMW hebben de
intentie om een nieuw dienstencentrum op richten op de nieuw te ontwikkelen
Kouterman-site. Het dienstencentrum wordt aan het nieuwe woon- en
zorgcentrum gebouwd en vervangt het huidige dienstencentrum ‘De Kouter’.
Bouw en exploitatie van dit dienstencentrum zijn voor rekening van
OCMW/gemeente.
Artikel 6. – De gemeente Alken heeft een RUP opgesteld voor de site Kouterman
waardoor het kader voor de plannen in artikels 3 t.e.m. 5 wordt gecreëerd.
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Artikel 7.- Het woonzorgcentrum verbindt er zich toe om geen overeenkomsten
met derden aan te gaan betreffende dezelfde doelstellingen vermeld in deze
overeenkomst zonder voorafgaandelijk overleg met de gemeente en het OCMW.
Artikel 8.- Afspraken sociale dienstverlening in het woonzorgcentrum Cecilia
Wekelijks op woensdagnamiddag zal de zorgbemiddelaar van het OCMW een
permanentie sociale dienstverlening verzorgen in het woonzorgcentrum voor
bewoners en familie. Tijdens deze permanentiedagen is er aandacht voor:
 opname aanvragen : sociaal verslag, intakegesprekken …
 informatie onderhoudsplicht
 bij nieuwe rusthuisbewoners en bij de huidige bewoners : via
kamerbezoek, eventueel met aanwezigheid van de familie, het sociaal
dossier van de bejaarde up to date houden en waar nodig aanvullen en
bijsturen.
Artikel












8. – Het overlegorgaan gemeente-OCMW-WZC is als volgt samengesteld:
voorzitter : de algemene directie van het woonzorgcentrum
secretaris : de administratief verantwoordelijke van het woonzorgcentrum
de ‘verantwoordelijke bewonerszorg’ van het woonzorgcentrum
de zorgbemiddelaar van het OCMW
een vertegenwoordiger aangeduid door de gemeenteraad
de burgemeester of zijn/haar plaatsvervanger die de burgemeester
aanduidt
de gemeenteontvanger of zijn/haar plaatsvervanger
de Voorzitter van de OCMW-raad of zijn/haar plaatsvervanger die de
Voorzitter aanduidt
een vertegenwoordiger aangeduid door de OCMW-raad
de OCMW-secretaris
twee vertegenwoordigers aangesteld door de seniorenraad, leden

Dit overlegorgaan vergadert minstens 1 maal per jaar na de goedkeuring van de
jaarrekening van het woonzorgcentrum door de Algemene Vergadering van de
inrichtende VZW. Indien noodzakelijk kan een vergadering bijeengeroepen
worden door de voorzitter of de zorgbemiddelaar van het OCMW.
De agenda van de vergaderingen bevat volgende punten :
 de jaarrekening en de begroting van het woonzorgcentrum
 de dagprijsvorming
 het personeelsverloop
 het residentenverloop
 knelpunten en plannen
 kwaliteitsvolle zorg
 de besteding van de subsidies van de gemeente
 reacties en vragen van OCMW, gemeente en senioren
 suggesties van OCMW, gemeente en senioren
Deze lijst van te bespreken punten is niet exhaustief.
Artikel 9.- Bijdrage van gemeente en OCMW
Tot en met het jaar 2013 betaalde gemeente Alken een bijzondere bijdrage in de
kosten van het dagverzorgingscentrum d.m.v. een jaarlijkse forfaitaire toelage
van 20.000 Euro. Vanaf het jaar 2014 zal jaarlijks in de maand oktober
nagegaan worden of er voor het komende jaar opnieuw een gemeentelijke
toelage ingevoerd kan worden.
Het OCMW voorziet daarenboven een tussenkomst in de dagprijs van het
dagverzorgingscentrum. WIGW- en OMNIO-gerechtigden krijgen een
tussenkomst van 1/3 van de dagprijs. Het OCMW voorziet ook in een
tussenkomst voor het vervoer van en naar het dagverzorgingscentrum.
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Artikel 10.- De overeenkomst krijgt uitwerking vanaf de datum van
ondertekening door alle partijen en na goedkeuring door de hogere overheid. Zij
heeft een looptijd van 12 maanden. Behoudens vooropzeg van deze
overeenkomst door middel van een aangetekende brief, uiterlijk drie maanden
voorafgaand aan de vervaldatum wordt de overeenkomst jaarlijks stilzwijgend
verlengd.
Artikel 11.- De overeenkomst wordt met onmiddellijke ingang beëindigd van
zodra een van de partijen zijn verplichtingen, vastgesteld in deze overeenkomst
niet nakomt.
Artikel 2:
Conform artikel 253 van het gemeentedecreet dd. 15.07.2005 wordt deze
beslissing op de overzichtslijst geplaatst die wordt verzonden naar de heer
Provinciegouverneur.
7. Aanstellen van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werken voor het
gemeente- en OCMW personeel. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht
van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van
bestuur;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en
latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 207.000,00
excl. btw niet overschreden; dienstencategorie 25);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid
artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor
openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5, § 2;
Overwegende dat de contracten voor de aanstelling van een externe dienst voor
preventie en bescherming op het werk van het gemeentebestuur Alken en het
OCMW Alken aflopen op 31 december 2014;
Overwegende dat het gemeentebestuur Alken en het OCMW Alken een nieuw
contract wensen af te sluiten voor de aanstelling van een externe dienst voor
preventie en bescherming op het werk;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aanstellen externe dienst voor
preventie en bescherming op het werk voor gemeentebestuur Alken en OCMW
Alken” een bestek met nr. 2014/090 werd opgesteld door de personeelsdienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 69.421,49
excl. btw of € 84.000,00 incl. 21% btw voor de maximum duurtijd van het
contract van 4 jaar waarvan:
- € 7.000,00 per jaar voor het gemeentebestuur, totale prijs voor maximum 4
jaar
bedraagt € 28.000,00
- € 14.000,00 per jaar voor het OCMW, totale prijs voor maximum 4 jaar
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bedraagt € 56.000,00;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de overeenkomst ingaat vanaf 01 januari 2015 voor de duur
van 1 (één) jaar en onder dezelfde voorwaarden maximaal 3 maal stilzwijgend
verlengd kan worden telkens voor een periode van 1 (één) jaar waarbij beide
partijen het recht hebben de overeenkomst op te zeggen, mits inachtname van
een opzegperiode van minimaal 3 (drie) maanden;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voor het gemeentebestuur
voorzien is in het budget 2014 op registratiesleutel
1419/001/013/001/001/0112/62310000 en in het meerjarenplan;
Overwegende dat het gedeelte ten laste van het gemeentebestuur Alken en het
gedeelte ten laste van het OCMW Alken apart zal gefactureerd worden;
Overwegende dat het bestek werd goedgekeurd door de OCMW-raad van Alken
van 16 september 2014;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen en na erover
beraadslaagd te hebben.
Besluit
19 stemmen voor: Marc Penxten, Filip Vanvinckenroye, Ingrid Loix, André
Vanhex, Cindy Vandormael, Anita Reekmans, Danny Hasevoets, Benny Vreven,
Frank Deloffer, Marcel Daniëls, Paul Dirickx, Pierrette Putzeys, Alex Dubois, Bart
Jeuris, Peter Bollen, Niels Jaenen, Peter Schroyen, Sabine Van de Sande en Igor
Philtjens
Artikel 1 : Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2014/090 en de
raming voor de opdracht “Aanstellen externe dienst voor preventie en
bescherming op het werk voor gemeentebestuur Alken en OCMW Alken”,
opgesteld door de personeelsdienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 69.421,49
excl. btw of € 84.000,00 incl. 21% btw voor de maximum duurtijd van het
contract van 4 jaar waarvan:
- € 7.000,00 per jaar voor het gemeentebestuur, totale prijs voor maximum 4
jaar
bedraagt € 28.000,00
- € 14.000,00 per jaar voor het OCMW, totale prijs voor maximum 4 jaar
bedraagt € 56.000,00;
Artikel 2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3 : De overeenkomst gaat in vanaf 01 januari 2015 voor de duur van 1
(één) jaar en kan onder dezelfde voorwaarden maximaal 3 maal stilzwijgend
verlengd worden telkens voor een periode van 1 (één) jaar waarbij beide
partijen het recht hebben de overeenkomst op te zeggen, mits inachtname van
een opzegperiode van minimaal 3 (drie) maanden.
Artikel 4: Aan het college van burgemeester en schepenen wordt delegatie
verleend om voor de opdracht “aanstellen externe dienst voor preventie en
bescherming op het werk voor gemeentebestuur Alken en OCMW Alken” de
eventueel noodzakelijke meerlevering goed te keuren en dit ten belope van
maximum 10% van het gunningsbedrag.
Artikel 5 : De uitgave voor deze opdracht is voor het gemeentebestuur voorzien
in het budget 2014 op registratiesleutel 1419/001/013/001/001/0112/62310000
en in het meerjarenplan.
Artikel 6 : Het gedeelte te laste van het gemeentebestuur Alken en het gedeelte
ten laste van het OCMW Alken zal apart gefactureerd worden.
Artikel 7 : Dit besluit wordt vermeld op de overzichtslijst die aan de Hogere
Overheid wordt overgemaakt.
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8. Restauratiepremie beschermde vakwerkwoning Ridderstraat 10. Toekenning + 1ste
Voorschot.
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en
stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 houdende
vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan
beschermde monumenten, gewijzigd bij decreet van 19 december 2003 en bij
besluit van de Vlaamse Regering van 20 september 2002, 23 juni 2006, 4
december 2009, 10 september 2010, 22 juli 2011 en 10 januari 2014;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 04/11/2002 tot bescherming van het
woonhuis van vakwerkhoeve gelegen Ridderstraat 10 te Alken;
Gelet op de aanvraag tot het verkrijgen van een restauratiepremie voor de
vakwerkwoning Ridderstraat 10, Alken, ingediend door GOVA Patrimonium CV,
Ridderstraat 8 te 3570 Alken;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 23/04/2014 waarbij een restauratiepremie
wordt verleend aan GOVA Patrimonium CV, voor het uitvoeren van algemene
restauratiewerken aan de beschermde vakwerkwoning Ridderstraat 10, Alken,
voor een geraamd bedrag van € 478.183,98, waarvan € 398.160,27 in
aanmerking komt voor de berekening van de premie (bedragen exclusief btw);
Overwegende dat de restauratiepremie van het Vlaamse Gewest (32,5 %)werd
vastgesteld op € 150.882,84
Overwegende dat de inschrijving van de bvba Gilco Algemene Bouwwerken,
Steenovenstraat 15 te 3941 Hechtel-Eksel voor het uitvoeren van
restauratiewerkzaamheden (ruwbouw, dakwerken, afwerking en
buitenschrijnwerk) aan de vakwerkwoning Ridderstraat 10 te Alken de som van
€ 497.814,30 bedraagt waarvan € 416.351,94 in aanmerking komt voor de
berekening van de premie (bedragen exclusief btw);
Gelop het feit dat het bedrag van de raming € 478.183,98 bedraagt waarvan €
398.160,27 in aanmerking komt voor de berekening van de premie (bedragen
exclusief btw) en dat dit bedrag in aanmerking komt voor de berekening van de
premie;
Overwegende dat de bijdrage van de kosten in de premie ten laste van de
gemeente 7,5 % bedraagt;
Overwegende dat de premie ten laste van de gemeente kan vastgesteld worden
op:
€ 398.160,27 x 1,10 (algemene kosten) x 1,06(BTW) x 0,075 = € 34.819,12;
Gelet op het schrijven van de Vlaamse Overheid, Onroerend Erfgoed, Brussel, in
dato 06/08/2014, met het verzoek een eerste voorschot van 25 % in deze
premie toe te kennen voor deze restauratiepremie;
Overwegende dat dit eerste voorschot € 34.819,12 x 25 % = € 8.704,78
bedraagt;
Gelet op de bijgebrachte stukken;
Overwegende dat een visum vereist is van de financieel beheerder en dat dit
visum werd verleend op 15/09/2014;
Overwegende dat de geëigende kredieten werden ingeschreven in het
investeringsbudget van de eerste budgetwijziging 2014 op budgetcode
GEM/66400000/0600 (actie 1419/001/013/001/032).
Besluit
19 stemmen voor: Marc Penxten, Filip Vanvinckenroye, Ingrid Loix, André
Vanhex, Cindy Vandormael, Anita Reekmans, Danny Hasevoets, Benny Vreven,
Frank Deloffer, Marcel Daniëls, Paul Dirickx, Pierrette Putzeys, Alex Dubois, Bart
Jeuris, Peter Bollen, Niels Jaenen, Peter Schroyen, Sabine Van de Sande en Igor
Philtjens
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Artikel 1 : Een gemeentelijke restauratiepremie wordt verleend aan GOVA
Patrimonium CV, Ridderstraat 8, 3570 Alken, voor het uitvoeren van
restauratiewerkzaamheden aan de beschermde vakwerkwoning Ridderstraat 8 te
3570 Alken.
Artikel 2 : De totale gemeentelijke premie , berekend op basis van de raming en
de in aanmerking te nemen werken van de inschrijvingen, wordt bepaald op:
€ 398.160,27 x 1,10 (algemene kosten) x 1,06(BTW) x 0,075 = € 34.819,12.
Artikel 3 : De betaling van deze premie zal gebeuren op voorlegging van de
nodige bewijsstukken en overeenkomstig de bepalingen opgenomen onder
afdeling VI van
het besluit van de Vlaamse regering d.d. 14/12/2001 houdende vaststelling van
het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde
monumenten.
Artikel 4 : Goedkeuring wordt verleend aan de toekenning van een eerste
voorschot van 25 % van de in artikel 2 genoemde restauratiepremie en aan het
college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven om een bedrag
van € 34.819,12 x 25 % = € 8.704,78 uit te betalen aan GOVA Patrimonium
CV.
Artikel 5 : De in artikel 2 genoemde opdracht wordt gefinancierd door de
kredieten ingeschreven in het investeringsbudget van de eerste budgetwijziging
2014 op budgetcode GEM/66400000/0600 (actie 1419/001/013/001/032).
9. Restauratiepremie beschermde vakwerkhoeve Meerdegatstraat 116. Toekenning.
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en
stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 houdende
vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan
beschermde monumenten, gewijzigd bij decreet van 19 december 2003 en bij
besluit van de Vlaamse Regering van 20 september 2002, 23 juni 2006, 4
december 2009, 10 september 2010, 22 juli 2011 en 10 januari 2014;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 29/12/2004 tot bescherming van de
vakwerkhoeve gelegen Meerdegatstraat 116 te Alken;
Gelet op de aanvraag tot het verkrijgen van een restauratiepremie voor de
vakwerkhoeve Meerdegatstraat 116 10, Alken, ingediend door mevr. Tanja
Kreemers, Grotstraat 16b te 3570 Alken;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 23/04/2014 waarbij een restauratiepremie
wordt verleend aan mevr. Tanja Kreemers, voor het uitvoeren van algemene
restauratiewerken aan de beschermde vakwerkhoeve Meerdegatstraat 116,
Alken, voor een geraamd bedrag van € 374.594,29 waarvan € 213.339,43 in
aanmerking komt voor de berekening van de premie (bedragen exclusief btw);
Overwegende dat de restauratiepremie van het Vlaamse Gewest werd
vastgesteld op € 80.844,98
Overwegende dat de bijdrage van de kosten in de premie ten laste van de
gemeente 7,5 % bedraagt;
Overwegende dat de premie ten laste van de gemeente kan vastgesteld worden
op:
€ 213.339,43 x 1,10 (algemene kosten) x 1,06(BTW) x 0,075 = € 18.656,53;
Gelet op de bijgebrachte stukken;
Overwegende dat een visum vereist is van de financieel beheerder en dat dit
visum werd verleend op 15/09/2014;
Overwegende dat de geëigende kredieten werden ingeschreven in het
investeringsbudget van de eerste budgetwijziging 2014 op budgetcode
GEM/66400000/0600 (actie 1419/001/013/001/032).
Besluit
19 stemmen voor: Marc Penxten, Filip Vanvinckenroye, Ingrid Loix, André
Vanhex, Cindy Vandormael, Anita Reekmans, Danny Hasevoets, Benny Vreven,
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Frank Deloffer, Marcel Daniëls, Paul Dirickx, Pierrette Putzeys, Alex Dubois, Bart
Jeuris, Peter Bollen, Niels Jaenen, Peter Schroyen, Sabine Van de Sande en Igor
Philtjens
Artikel 1 : Een gemeentelijke restauratiepremie wordt verleend aan mevr. Tanja
Kreemers, Grotstraat 16b te 3570 Alken, voor het uitvoeren van
restauratiewerkzaamheden aan de beschermde vakwerkhoeve Meerdegatstraat
116 te 3570 Alken.
Artikel 2 : De totale gemeentelijke premie , berekend op basis van de raming
wordt bepaald op: € 213.339,43 x 1,10 (algemene kosten) x 1,06(BTW) x 0,075
= € 18.656,53
Artikel 3 : De betaling van deze premie zal gebeuren op voorlegging van de
nodige bewijsstukken en overeenkomstig de bepalingen opgenomen onder
afdeling VI van
het besluit van de Vlaamse regering d.d. 14/12/2001 houdende vaststelling van
het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde
monumenten.
Artikel 4 : De in artikel 2 genoemde opdracht wordt gefinancierd door de
kredieten ingeschreven in het investeringsbudget van de eerste budgetwijziging
2014 op budgetcode GEM/66400000/0600 (actie 1419/001/013/001/032).
10. Restauratiepremie beschermde vakwerkwoning Grootstraat 102. 1ste Voorschot.
Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en
stads- en dorpsgezichten.
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 houdende
vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan
beschermde monumenten, gewijzigd bij decreet van 19 december 2003 en bij
besluit van de Vlaamse Regering van 20 september 2002, 23 juni 2006, 4
december 2009, 10 september 2010, 22 juli 2011 en 10 januari 2014;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 29/12/2004 tot bescherming van het
vakwerkgebouw Grootstraat 102 te Alken.
Gelet op de aanvraag tot het verkrijgen van een restauratiepremie voor de
vakwerkwoning Grootstraat 102, Alken, ingediend door de heer en mevr.
Ghekiere – Beckers Olivier en Marie, Grootstraat 102, 3570 Alken.
Gelet op het Ministerieel Besluit van 01/06/2012 waarbij een restauratiepremie
van de Vlaamse gemeenschap ten bedrage van € 69.773,39 wordt verleend aan
de heer en mevr. Ghekiere – Beckers Olivier en Marie, voor het uitvoeren van
algemene restauratiewerken aan de vakwerkwoning Grootstraat 102, Alken,
voor een geraamd bedrag van € 508.992..
Overwegende dat de bijdrage van de kosten in de premie ten laste van de
gemeente 7,5 % bedraagt.
Overwegende dat de uitvoering van restauratiewerkzaamheden aan de
vakwerkwoning Grootstraat 102 (algemene restauratie) te Alken werden gegund
aan de bvba Barns, Royerveld 10 te 3740 Bilzen voor een bedrag van €
326.059,58 en waarvan € 252.260,60 in aanmerking komt voor de berekening
van de premie (bedragen BTW exclusief).
Overwegende dat het bedrag van de raming van de restauratiewerken blijft
behouden, nlo. € 312.988,59 waarvan € 239.359,84 in aanmerking komt voor de
berekening van de premie;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad in dato 29 november 2012 waarbij
de premie ten laste van de gemeente werd vastgesteld op:
€ 239.359,84 x 1,10 (algemene kosten) x 1,06(BTW) x 0,075 = € 20.932,01.
Gelet op het schrijven van de Vlaamse Overheid, Onroerend Erfgoed, Brussel, in
dato 03/06/2014, met het verzoek een eerste voorschot van 25 % in deze
premie toe te kennen voor deze restauratiepremie;
Overwegende dat dit eerste voorschot € 20.932,01 x 25 % = € 5.233,00
bedraagt;
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Gelet op de bijgebrachte stukken.
Overwegende dat een visum vereist is van de financieel beheerder en dat dit
visum werd verleend op15/09/2014;
Overwegende dat de geëigende kredieten werden ingeschreven in het
investeringsbudget van de eerste budgetwijziging 2014 op budgetcode
GEM/66400000/0600 (actie 1419/001/013/001/032).
Besluit
19 stemmen voor: Marc Penxten, Filip Vanvinckenroye, Ingrid Loix, André
Vanhex, Cindy Vandormael, Anita Reekmans, Danny Hasevoets, Benny Vreven,
Frank Deloffer, Marcel Daniëls, Paul Dirickx, Pierrette Putzeys, Alex Dubois, Bart
Jeuris, Peter Bollen, Niels Jaenen, Peter Schroyen, Sabine Van de Sande en Igor
Philtjens
Artikel 1 : Een restauratiepriemie wordt verleend aan de heer en mevr. Ghekiere
– Beckers Olivier en Marie, Grootstraat 102, 3570 Alken het uitvoeren van
restauratiewerkzaamheden aan de beschermde vakwerkwoning Grootstraat 102,
Alken.
Artikel 2 : De totale gemeentelijke premie , berekend op basis van de
inschrijving en toewijzing der werken aan de bvba Brans uit Bilzen wordt bepaald
op:
€ 239.359,84 x 1,10 (algemene kosten) x 1,06(BTW) x 0,075 = € 20.932,01.
Artikel 3 : Goedkeuring wordt verleend aan de toekenning van een eerste
voorschot van 25 % van de in artikel 2 genoemde restauratiepremie en aan het
college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven om een bedrag
van € 20.932,01 x 25 % = € 5.233,00 uit te betalen aan de heer en mevr.
Ghekiere - Beckers.
Artikel 4 : De in artikel 2 genoemde premie wordt aangerekend op de kredieten
ingeschreven in het investeringsbudget van de eerste budgetwijziging 2014 op
budgetcode GEM/66400000/0600 (actie 1419/001/013/001/032).
11. RUP Kouterman: definitieve vaststelling
Bespreking tijden de raad:
Raadslid Frank Deloffer miste een verkeersstudie die de ongerustheid bij de
buurtbewoners zou kunnen wegnemen. Tevens is er aan de Alkerstraat een
ruime reservatiestrook voorzien maar vreest raadslid Frank Deloffer dat het
dossier binnen de beoogde termijn van 10 jaar niet kan gerealiseerd worden en
dat partijen nog naar de raad van state kunnen stappen. Schepen André Vanhex
deelde mee dat er een informatievergadering met de buurt heeft
plaatsgevonden, dat er een verkeersstudie komt ivm de impact van het afsluiten
van het Laagdorp ter hoogte van de Koutermanstraat en dat de Gecoro in haar
advies rekening heeft gehouden met de ingediende bezwaren.
Gelet op de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening, van toepassing sinds
01.09.2009 en latere wijzigingen, meer bepaald art. 2.2.1 tot en met 2.2.5 en
art. 2.2.13 tot en met 2.2.18 houdende de regelgeving omtrent de opmaak en
procedure van (gemeentelijke) ruimtelijke uitvoeringsplannen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 mei 2014 houdende
voorlopige vaststelling van het ontwerp RUP Kouterman, dat zoals opgemaakt
door Antea Group, bestaat uit twee deelgebieden;
Gelet op de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 28
mei 2014 waarbij beslist wordt dat het openbaar onderzoek over het RUP zal
gehouden worden van 11 juni 2014 tot en met 18 augustus 2014;
Overwegende dat er tijdens de periode van het openbaar onderzoek zeven (7)
bezwaarschriften werden ingediend;
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Gelet op het verslag van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening van 8
september 2014 waarbij de ingediende bezwaren en adviezen werden gebundeld
en een advies werd uitgebracht met inbegrip van;
• de adviezen van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van Ruimte
Vlaanderen, van de Deputatie van het provinciebestuur van Limburg en
van de stad Hasselt,
• de inventarisatie en opsomming van de ingediende bezwaren,
• de inname van gemotiveerde standpunten met betrekking tot de
ingediende adviezen en bezwaarschriften;
Gelet op het dossier dat aan de Gecoro werd voorgelegd waarbij het dossier
volgende stukken omvat
- een memorie van toelichting in ontwerp
- de stedenbouwkundige voorschriften in ontwerp
- de grafische plannen, bevattende de plannen van de bestaande toestand en
het grafisch plan met op te heffen verkavelingen
- register van percelen waarvoor planbaten, planschade, kapitaalschade of
gebruikersschade kan verschuldigd zijn
- het advies van de deputatie Limburg, ref.2013N022055 , bij het secretariaat
van de Gecoro toegekomen op 11 augustus 2014
- het advies van de afdeling ruimtelijke ordening Limburg, ref.
2.14/73001/110.1, bij het secretariaat van de Gecoro toegekomen op 5
augustus 2014- het advies van de stad Hasselt, ref. Alken TO, bij het secretariaat van de
Gecoro toegekomen op 29 juli 2014
- 7 bezwaarschriften
Overwegende dat het gemotiveerd advies van de gemeentelijke commissie
ruimtelijke ordening luidt als volgt:
De Gecoro meent op alle bezwaren een antwoord te hebben gegeven.
Sommige bezwaren zijn ongegrond, sommige bezwaren zijn deels
gegrond en hierop heeft de Gecoro ofwel positief geadviseerd ofwel een
alternatief gesuggereerd.
De Gecoro is van oordeel dat dit RUP op een evenwichtige wijze het doel
om een nieuwe wijk te creëren, met een vooraanstaande plaats voor een
rust- en verzorgingstehuis, realiseert. De eruit voortvloeiende lasten voor
de omwonenden worden zo minimaal mogelijk gehouden. Er is aandacht
gegeven aan de waterhuishouding en groenbeplanting. Wat dit laatste
betreft adviseert de Gecoro zoals hoger vermeld om de zones van groen
beter te integreren tussen de geplande gebouwen.
Overwegende dat de Gecoro in zijn advies een aantal aanpassingen voorstelt
zoals opgenomen in het verslag, dat is toegevoegd in bijlage;
Overwegende dat de gemeenteraad het advies van de Gecoro volgt inzake de
behandeling van de ingediende adviezen en bezwaren; dat de gemeenteraad van
oordeel is dat het advies van de Gecoro voldoende gemotiveerd en onderbouwd
is; dat de gemeenteraad, in navolging van dit advies de aanpassingen zoals
opgenomen in onderstaand besluit, art. 1, wenst te doen:
Na hierover beraadslaagd te hebben;
Besluit
14 stemmen voor: Marc Penxten, Filip Vanvinckenroye, Ingrid Loix, André
Vanhex, Cindy Vandormael, Anita Reekmans, Danny Hasevoets, Benny Vreven,
Bart Jeuris, Peter Bollen, Niels Jaenen, Peter Schroyen, Sabine Van de Sande en
Igor Philtjens
5 onthoudingen: Frank Deloffer, Marcel Daniëls, Paul Dirickx, Pierrette Putzeys
en Alex Dubois
Artikel 1: Het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kouterman, wordt
aangepast als volgt:
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•
Art. 1bis – tijdelijke reservatiestrook voor ontsluiting (in overdruk) wordt
op het grafisch plan in noordelijke richting verschoven. Er wordt in de
stedenbouwkundige voorschriften een vervaltermijn aan dit voorschrift
gekoppeld.
•
Art. 8 wordt op het grafisch plan verlengd tot aan art. 1bis.
•
De ontsluiting naar art. 5 – woonreservegebied wordt visueel
weergegeven op het grafisch plan. Bij art. 8 in de stedenbouwkundige
voorschriften wordt toegevoegd dat ‘de ontsluitingsweg zo ontworpen moet
worden dat de ontsluitingsweg van art. 5 later hierop kan aansluiten’.
•
De begrippen ‘langzaam verkeer’ en ‘vloer-terreinindex’ worden
toegevoegd in de begrippenlijst van de stedenbouwkundige voorschriften.
•
Binnen art. 3 wordt binnen volgende paragraaf een deel geschrapt:
“Binnen deze zone dient er op een logische en functionele plaats ruimte voor
water te worden voorzien. De buffering van de gehele bestemmingszone dient
collectief te gebeuren. Bij de eerste vergunningsaanvraag dient de noodzakelijke
waterbuffering van de gehele zone te worden ingeschat. De locatie waar het
water gebufferd wordt, dient op die manier gekozen te worden opdat er binnen
toekomstige ontwikkelingen vlot kan aangesloten worden bij deze zone.”
Volgende zin wordt in de plaats toegevoegd:
Voor de locatie(s) van de waterbuffering dient obv technisch onderzoek de meest
geschikte oplossing gekozen te worden. Er dient ruimte voorzien te worden voor
de buffering van het hemelwater van de volledige bestemmingszone.
Er wordt verder ook een verwijzing naar de gewestelijke verordening inzake
hemelwater opgenomen in toelichtende kolom.
•
Art. 0.7 en 0.8 worden aangepast obv het advies van de provinciale
dienst waterlopen.
•
Art. 10 wordt aangevuld met 2 bijkomende voorwaarden: verbindingen
voor langzaam verkeer zijn toegestaan op min. 2m van de oevers van de
waterloop en binnen max. 20% van de gehele zone.
•
Het begrip kangoeroewonen wordt vervangen door het begrip zorgwonen.
Er wordt verwezen naar art. 4.1.1 uit de VCRO.
•
Bij art. 2 wordt toelichtend toegevoegd dat parkeren, bij voorkeur,
collectief moet gebeuren.
•
De oppervlaktes van de bestemmingszones zullen, daar waar gebruik
wordt gemaakt van bebouwing-terrein en vloer-terrein index, worden
toegevoegd in de memorie van toelichting.
•
Er wordt een algemeen voorschrift rond parkeren toegevoegd.
•
Voor art. 3 wordt een bebouwing-terrein en vloer-terrein index
opgenomen afgestemd op het inrichtingsvoorstel.
•
Binnen art. 4 wordt een begroeningspercentage opgenomen.
•
De aanduiding van verkaveling D7003/9 wordt bijgestuurd op de plannen
en in de stedenbouwkundige voorschriften.
•
De verwijzingen naar artikels in de stedenbouwkundige voorschriften
worden nagekeken en bijgestuurd.
•
De koppeling tussen art. 2 en art. 6 wordt ook in art. 6 toegevoegd.
•
Er wordt een art. 1tris opgenomen voor de zone langs de Alkerstraat ter
hoogte van perceel 1060T waarin diensten en vrije beroepen met bijhorende
kantoren eveneens als hoofdfunctie kunnen gerealiseerd worden op voorwaarde
dat aan de hieraan gekoppelde parkeernormen voldaan wordt.
Artikel 2: Volgende verkavelingen gelegen binnen de afbakening van het RUP en
aangeduid op het grafisch plan worden opgeheven:
•
Verkaveling D7003/9: loten 3 en 4 van deze verkaveling worden
opgeheven.
•
Verkaveling 7003B94-0004V06 en V07: loten 15, 19, 20 en 30 van deze
verkaveling worden opgeheven.
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•
Verkaveling 7003V94/3-V1: loten 15 en 16 van deze verkaveling worden
opgeheven.
Artikel 3: Het dossier dat aan de GECORO werd voorgelegd, omvat volgende
stukken:
- een memorie van toelichting in ontwerp
- de stedenbouwkundige voorschriften in ontwerp
- de grafische plannen, bevattende de plannen van de bestaande toestand en
het grafisch plan met op te heffen verkavelingen
- register van percelen waarvoor planbaten, planschade, kapitaalschade of
gebruikersschade kan verschuldigd zijn
- het advies van de deputatie Limburg, ref. 2009N036963, bij het secretariaat
van de Gecoro toegekomen op 11 augustus 2014
- het advies van de afdeling ruimtelijke ordening Limburg, ref.
2.14/73001/110.1, bij het secretariaat van de Gecoro toegekomen op 5
augustus 2014
- 7 bezwaarschriften
Artikel 4: Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kouterman wordt, samen
met onderhavig besluit en het volledige advies van de gemeentelijke commissie
ruimtelijke ordening ter goedkeuring aan de deputatie Limburg overgemaakt.
12. RUP Kouterman: onteigeningsplan: definitieve vaststelling
Gelet op de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening, van toepassing sinds
01.09.2009 en latere wijzigingen, meer bepaald art. 2.4.3 tot en met 2.4.9
houdende de regelgeving omtrent onteigeningen;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 mei 2014 houdende
voorlopige vaststelling van het ontwerp RUP Kouterman met bijhorend
onteigeningsplan;
Gelet op de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 28
mei 2014 waarbij beslist wordt dat het openbaar onderzoek over het RUP zal
gehouden worden van 11 juni 2014 tot en met 18 augustus 2014;
Overwegende dat er tijdens de periode van het openbaar onderzoek zeven (7)
bezwaarschriften werden ingediend; dat deze bezwaarschriften niet allemaal
betrekking hebben op het onteigeningsplan;
Gelet op het verslag van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening van 8
september 2014 waarbij de ingediende bezwaren en adviezen werden gebundeld
en advies over uitgebracht met inbegrip van:
• de adviezen van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van Ruimte
Vlaanderen, van de Deputatie van het provinciebestuur van Limburg en
van de stad Hasselt;
• de inventarisatie en opsomming van de ingediende bezwaren;
• de iname van gemotiveerde standpunten met betrekking tot de goede
ingediende adviezen en bezwaarschriften;
Gelet op het dossier dat aan de Gecoro werd voorgelegd waarbij het dossier
volgende stukken omvat
- een memorie van toelichting in ontwerp;
- de stedenbouwkundige voorschriften in ontwerp;
- de grafische plannen, bevattende de plannen van de bestaande toestand en
het grafisch plan met op te heffen verkavelingen;
- register van percelen waarvoor planbaten, planschade, kapitaalschade of
gebruikersschade kan verschuldigd zijn;
- het advies van de deputatie Limburg, ref.2013N022055 , bij het secretariaat
van de Gecoro toegekomen op 11 augustus 2014;
- het advies van de afdeling ruimtelijke ordening Limburg, ref.
2.14/73001/110.1, bij het secretariaat van de Gecoro toegekomen op 5
augustus 2014;
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- het advies van de stad Hasselt, ref. Alken TO, bij het secretariaat van de
Gecoro toegekomen op 29 juli 2014;
- 7 bezwaarschriften
Overwegende dat het gemotiveerd advies van de gemeentelijke commissie
ruimtelijke ordening luidt als volgt:
De gecoro meent op alle bezwaren een antwoord te hebben gegeven.
Sommige bezwaren zijn ongegrond, sommige bezwaren zijn deels
gegrond en hierop heeft de gecoro ofwel positief geadviseerd ofwel een
alternatief gesuggereerd.
De gecoro is van oordeel dat dit RUP op een evenwichtige wijze het doel
om een nieuwe wijk te creëren, met een vooraanstaande plaats voor een
rust- en verzorgingstehuis, realiseert. De eruit voortvloeiende lasten voor
de omwonenden worden zo minimaal mogelijk gehouden. Er is aandacht
gegeven aan de waterhuishouding en groenbeplanting. Wat dit laatste
betreft adviseert de gecoro zoals hoger vermeld om de zones van groen
beter te integreren tussen de geplande gebouwen.
Overwegende dat de Gecoro in zijn advies een aantal aanpassingen voorstelt
zoals opgenomen in het verslag dat is toegevoegd in bijlage;
Overwegende dat de gemeenteraad het advies van de Gecoro volgt inzake de
behandeling van de ingediende adviezen en bezwaren; dat de gemeenteraad van
oordeel is dat het advies van de Gecoro voldoende gemotiveerd en onderbouwd
is; dat de gemeenteraad, in navolging van dit advies, de aanpassingen zoals
opgenomen in onderstaand besluit, art. 1, wenst te doen;
Overwegende dat een aanpassing aan het onteigeningsplan in principe inhoudt
dat er een nieuw openbaar onderzoek dient gehouden te worden; dat in een
aantal gevallen echter kan aanvaard worden dat er geen nieuw onderzoek moet
gevoerd worden; dat de aanpassingen aan het onteigeningsplan tegemoet
komen aan de uitgebrachte adviezen en bezwaren (in het voordeel van
desbetreffende bezwaarindieners); dat de aanpassingen aan het
onteigeningsplan niet van dien aard zijn dat de rechten van anderen in het
gedrang komen; dat de wijzigingen aan het onteigeningsplan aldus geen
aanleiding geven tot nieuwe bezwaren;
Overwegende dat de gemeenteraad omwille van bovenstaande van mening is
dat een nieuw openbaar onderzoek voor het onteigeningsplan niet noodzakelijk
is; dat het onteigeningsplan na aanpassingen definitief vastgesteld kan worden;
Na hierover beraadslaagd te hebben;
Besluit
14 stemmen voor: Marc Penxten, Filip Vanvinckenroye, Ingrid Loix, André
Vanhex, Cindy Vandormael, Anita Reekmans, Danny Hasevoets, Benny Vreven,
Bart Jeuris, Peter Bollen, Niels Jaenen, Peter Schroyen, Sabine Van de Sande en
Igor Philtjens
5 onthoudingen: Frank Deloffer, Marcel Daniëls, Paul Dirickx, Pierrette Putzeys
en Alex Dubois
Artikel 1: Het onteigeningsplan horende bij het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan Kouterman, wordt aangepast als volgt:
• Het onteigeningsplan wordt voor wat betreft percelen 1060T en 1070V
aangepast. De onteigende oppervlakte wordt verminderd en afgestemd
op art. 1bis - tijdelijke reservatiestrook voor ontsluiting zoals opgenomen
in het RUP Kouterman (aangepast conform het besluit van de
gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het RUP - nr. 201401055)
• De tabel der innemingen wordt weergegeven op het plan ipv van in de
toelichtende nota bij het RUP
Artikel 2: Het in artikel 1 voorziene onteigeningsplan wordt definitief vastgesteld.
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Artikel 3:Het dossier dat aan de Gecoro werd voorgelegd, omvat volgende
stukken
• een memorie van toelichting in ontwerp
de stedenbouwkundige voorschriften in ontwerp
• de grafische plannen, bevattende de plannen van de bestaande toestand
en het grafisch plan met op te heffen verkavelingen
• register van percelen waarvoor planbaten, planschade, kapitaalschade of
gebruikersschade kan verschuldigd zijn
• het advies van de deputatie Limburg, ref.2013N022055 , bij het
secretariaat van de Gecoro toegekomen op 11 augustus 2014
• het advies van de afdeling ruimtelijke ordening Limburg, ref.
2.14/73001/110.1, bij het secretariaat van de Gecoro toegekomen op 5
augustus 2014• het advies van de stad Hasselt, ref. Alken TO, bij het secretariaat van de
Gecoro toegekomen op 29 juli 2014
• 7 bezwaarschriften
Artikel 4: Het gemeentelijk onteigeningsplan RUP Kouterman wordt, samen met
onderhavig besluit en het volledige advies van de gemeentelijke commissie
ruimtelijke ordening voorgelegd aan de Vlaamse minister, bevoegd voor
Binnenlandse Aangelegenheden.
13. Aanpassing schoolreglement De B@S!S
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 en 43;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 104 en119;
Gelet het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 ,afdeling 3bis, artikelen 324°+25°, 8, 11ter, 12, 13 §1-2°, 14 , 17 , 18 § 1 , 19 , 20 §2, 21 , 27bis , 31,
32 , 33 , 34 §1-§2-§3-§4 , 37 §2 5°-6°-7°-8°,§3 1°-2°-11°-12°, 37/1, 37/2
§1,37/3 §1-§2-§3 , 37/4 §1-§2-§3 , 37/5 §1-§2 , 37/6 §1-§2 , 53, 55, 57
quater , 37bis §4 3°,§7
Gelet op het decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse
Onderwijsraad van 2 april 2004 zoals gewijzigd door het decreet van 4 april
2014 houdende de diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van de
leerlingen in het basis en secundair onderwijs en betreffende participatie op
school;
Gelet op het overleg in de schoolraad van 27 augustus 2014;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 17 juni
1997 betreffende schoolveranderen in de loop van het schooljaar;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 21
december 1998 betreffende het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 10 augustus
2001 betreffende toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon
basisonderwijs;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari
2002 betreffende informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 16 augustus
2002 betreffende afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 13 juli 2004
betreffende lokale participatieregeling in het basis-en secundair onderwijs;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni
2007 betreffende kostenbeheersing in het basisonderwijs;
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief 27 april 2009
betreffende de engagementsverklaring in het basisonderwijs;
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende
screening niveau onderwijstaal, taaltraject en taalbad in het gewoon lager
onderwijs;
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Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende
preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen in het
lager onderwijs vanaf 1 september 2014;
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende
zittenblijven in het basisonderwijs;
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende
overdracht van leerlinggegevens bij schoolverandering;
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een
schoolreglement moet opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en
de ouders en de leerlingen regelt;
Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs
goedgekeurd op 30 augustus 2012 aan actualisatie toe is;
Overwegende dat meer specifieke afspraken, na overleg in de schoolraad,
worden opgenomen in de afsprakennota;
Gelet op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de
Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap;
Besluit
19 stemmen voor: Marc Penxten, Filip Vanvinckenroye, Ingrid Loix, André
Vanhex, Cindy Vandormael, Anita Reekmans, Danny Hasevoets, Benny Vreven,
Frank Deloffer, Marcel Daniëls, Paul Dirickx, Pierrette Putzeys, Alex Dubois, Bart
Jeuris, Peter Bollen, Niels Jaenen, Peter Schroyen, Sabine Van de Sande en Igor
Philtjens
Artikel 1:
Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs goedgekeurd door de
gemeenteraad in zitting van 30 augustus 2012 wordt opgeheven.
Artikel 2:
Het hierbij gevoegde schoolreglement wordt goedgekeurd.
De afsprakennota maakt integraal deel uit van het schoolreglement.
Artikel 3:
Het schoolreglement gewoon basisonderwijs wordt bij elke inschrijving van een
leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een
elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.
14. Toelage noodhulp Gaza
Bespreking tijden de raad:
Raadslid Frank Deloffer vroeg zich af op basis van welke criteria de noodhulp
wordt toegekend. Er zijn immers tal van calamiteiten te ondersteunen. De
voorzitter, Igor Philtjens, stelde voor om dit punt goed te keuren en de
mogelijke criteria te bespreken op de volgende vergadering van de fractieleiders.
De raad ging hiermee akkoord, alsook met de aanpassing van het bedrag van €
4372 naar € 4000 omdat dit bedrag in de budgetwijziging werd opgenomen.
Daarna werd het punt zelf unaniem goedgekeurd.
Gelet op de nood in Gaza;
Rekening houdende met het principe van "solidariteit" en de oproep van de
consortium 12-12 waar verschillende organisaties in vertegenwoordigd zijn.
Rekening houdende met het feit dat de gemeente Alken in het BBC een
kredietpost voor noodhulp ten bedrage van € 4000 heeft voorzien na
budgetwijziging.
Besluit
19 stemmen voor: Marc Penxten, Filip Vanvinckenroye, Ingrid Loix, André
Vanhex, Cindy Vandormael, Anita Reekmans, Danny Hasevoets, Benny Vreven,
Frank Deloffer, Marcel Daniëls, Paul Dirickx, Pierrette Putzeys, Alex Dubois, Bart
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Jeuris, Peter Bollen, Niels Jaenen, Peter Schroyen, Sabine Van de Sande en Igor
Philtjens
Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de storing aan het consortium 12-12 voor noodhulp aan
Gaza ten bedrage van €4000 op het rekeningnummer 0000 0000012-12 goed.
Dit bedrag is voorzien in het budget onder registratienummer
1419/001.013.001.001/909/64930000
15. Subsidiedossier kleedkamers V.C.T. Terkoest
Gelet op de aanvraag van vzw voetbalclub V.T.C. Terkoest om dringende
herstellingswerken uit te voeren in kleedkamers aan uitgang A-terrein;
Gelet op de geldende regeling terzake voor de verenigingen, waarbij een
gemeentelijke toelage ten bedrage van maximaal 75% voor de werken verleend
kan worden met een maximum dat in de begroting is opgenomen, namelijk €
4000;
Overwegende dat vzw voetbalclub V.C.T. Terkoest bereid is deze werken zelf uit
te voeren of te laten uitvoeren, doch een gemeentelijke buitengewone toelage
vraagt voor de financiering van de nodige materialen en voor de werken die
uitgevoerd dienen te worden door specialisten;
Overwegende dat de renovatiewerken een verrijking van het gemeentelijke
patrimonium zullen betekenen;
Gelet op het reglement voor betoelaging van sportinfrastructuur aan erkende
sportverenigingen dat goedgekeurd werd op de gemeenteraad van 26 mei 2000;
Gelet op het door de vzw voetbalclub V.C.T Terkoest ingediend dossier,
samengesteld conform de bepalingen van het gemeentelijk subsidiereglement;
Gelet op het advies van de sportraad inzake de voorgestelde werken;
Gelet op het advies van de gemeentelijke studiedienst;
Overwegende dat blijkens het ingediende dossier de totale kostprijs € 6.218,95
inclusief btw bedraagt, waarvan € 4.664.21 inclusief btw subsidieerbaar is;
Overwegende dat krachtens het gemeentelijk subsidiereglement de subsidie
binnen de perken van het daartoe op de gemeentebegroting voorziene krediet
maximaal 75% bedraagt van de in aanmerking komende kosten;
Overwegende dat in het gemeentelijk budget 2014 een krediet van € 4.000 is
voorzien;
Overwegende dat de vereniging V.C.T. Terkoest over voldoende eigen financiële
middelen beschikt om het project tot een goed einde te brengen;
Besluit
19 stemmen voor: Marc Penxten, Filip Vanvinckenroye, Ingrid Loix, André
Vanhex, Cindy Vandormael, Anita Reekmans, Danny Hasevoets, Benny Vreven,
Frank Deloffer, Marcel Daniëls, Paul Dirickx, Pierrette Putzeys, Alex Dubois, Bart
Jeuris, Peter Bollen, Niels Jaenen, Peter Schroyen, Sabine Van de Sande en Igor
Philtjens
Artikel 1: De gemeenteraad keurt de toekenning aan vzw voetbalclub V.C.T.
Terkoest van een buitengewone toelage goed en dit ten bedrage van € 4.000,btw inclusief die in schijven zal uitbetaald worden à rato van de facturen die de
vereniging zal voorleggen voor de werken en de aankoop van materialen nodig
voor de renovatie van de kleedkamers aan uitgang A-terrein. De werken
omvatten schilder- en waterdichtingswerken.
De nodige kredieten zijn voorzien onder registratiesleutel:
1419/001.010.004.002/0740/66400000
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16. Fruitboycot door Rusland (toegevoegd door raadsleden Danny Hasevoets en Benny
Vreven)
Raadslid Danny Hasevoets licht zijn punt toe. Het bestuur wenst mee te werken
aan het voorkomen en de bestrijding van bacterievuur. Op deze wijze kan de
afzet naar China gewaarborgd worden. Raadslid Frank Deloffer stelt voor om de
subsidiereglementen m.b.t. de aanplantingen te evalueren om alzo geen soorten
te subsidiëren die een gevaar inhouden voor de ontwikkeling van bacterievuur.
17. Aanpassing belastingreglement Limburg.net (toegevoegd door raadsleden Danny
Hasevoets en Benny Vreven)
Raadslid Danny Hasevoets licht zijn punt toe. Schepen Cindy Vandormael
verduidelijkt de huidige werking van Limburg.net en de initiatieven die
momenteel in onderzoek zijn. Raadslid Paul Dirickx vraagt dat elk initiatief eerst
voor advies voorgelegd wordt aan de GALA. Voorzitter Igor Philtjens vat de
standpunten als volgt samen:
• Iedereen is akkoord dat het huidige systeem op basis van het
sorteergedrag van de Alkenaren geen goed systeem is
• Limburg.net zal een vervroegde evaluatie houden met alle gemeenten die
aangesloten zijn bij Limburg.net
• De gemeente onderzoekt de verbeteringsvoorstellen op hun waarde en
zal anders een eigen voorstel uitwerken
• Dit voorstel zal voor advies besproken worden op de GALA
De gemeenteraadsleden konden zich vinden in deze conclusie.
18. Dossier Moors - zwarte vlaggen in de Wolfstraat en op de Steenweg (toegevoegd door
raadslid Frank Deloffer)
Raadslid Frank Deloffer licht zijn punt toe. Schepen André Vanhex beantwoordt
de diverse vragen van raadslid Frank Deloffer.
Daarna sluit de voorzitter de zitting.
De secretaris

De voorzitter

Pascal Giesen

Igor Philtjens
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